Vill du jobba på årets arbetsplats?
Vi söker fler medarbetare som vill jobba på vår uteservering under sommarsäsongen.
Vi är ett glatt restauranggäng som trivs på vårt arbete. Att vara omsorgsfulla och personliga i
allt vi gör, är viktigt för oss. Med gästen i fokus gör vi alltid vårt bästa för att alla ska trivas,
såväl gäster som medarbetare. Vill du jobba med oss i sommar?
Vi letar efter just dig!

Kock samt kallskänka
Ditt stora intresse för matlagning och råvaror är något du gärna
delar med dig av. Din inställning är att du ständigt vill utvecklas
och vara kreativ i ditt yrke. Vi söker både dig som har lång
kockerfarenhet eller som precis börjat din kökskarriär efter din
restaurangutbildning. Det viktiga är att du brinner för yrket.

Servis
Du får gäster att trivas. Du gillar att få gäster att prova nya spännande
kombinationer av mat och dryck, och ser det som en utmaning att alltid erbjuda
en måltidsupplevelse med mästerlig service. Du har minst 3 års erfarenhet av
a la carteservering
Bartender
Du har ett stort dryckesintresse av såväl öl som vin och sprit. Du serverar gärna drinkar du
själv skapat utifrån säsongens råvaror och gillar även att servera matgäster vid bordet.
Att det högt tempo mellan varven är bara roligt! Tidigare bartenderarbete ett krav
Barrunner
Du är en av de viktiga kuggarna som ser till att det finns glas, dryck, is och annat som
bartendern behöver. Du gillar ordning och gör det fint för gästerna genom att plocka disk
och allmänt fixa. Du har inte all kunskap ännu, men har energi och vill lära mer.

Tjänsterna är heltid, deltid eller extra under hela eller delar av perioden 13/5 – 31/8 och kan
mynna ut i tillsvidaretjänst. Välkommen med din ansökan via länken på vår websida
www.langbrovardshus.se eller maila till magnus.lundgren@langbrovardshus.se (matsal) eller
robin.sinimets@langbrovardshus.se (kök)
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