GARDEROBIÄR
Vi eftersöker allsidig personal med stark känsla för service. Du ska vara positivt
lagd, har lätt för att samarbeta i team samt vara självgående. För oss är det viktigt
med personal som har rätt attityd och inställning till jobbet.
Skicka in din ansökan tillsammans med CV och bild till jobb@m-b.se
Vi rekryterar löpande. Välkommen med din ansökan!

OM MÜNCHENBRYGGERIET
Münchenbryggeriet är en konferens- och eventanläggning vid Söder Mälarstand,
nära Mariatorget. I våra 23 unika lokaler på totalt 9000 m2 träffas människor från
hela världen för att konferera, fira samt bygga relationer och varumärken.
Münchenbryggeriet AB drivs idag av Fredrik Scharp (VD) och Martin Lundberg
(vice VD) tillsammans med ett kompetent team på ca 30 personer som jobbar heltid
inom projektledning, kontor, kök, vaktmästeri och teknik. Utöver det jobbar ca 100
personer extra med allt runt omkring arrangemangen.

OM DIG
Du har fyllt 18 år.
Du talar och förstår svenska och engelska.
Du har god erfarenhet av serviceinriktade jobb och kan jobba i högt tempo.
Du tycker om att jobba i team och är samarbetsvillig samt prestigelös.
Du har ett personligt intresse av att jobba med konferenser, mässor och andra
evenemang.
Du har lätt för att ta kontakt med människor och ge service på ett varmt och
välkomnade sätt.
Du har färdigheter inom att hantera kassaarbete på nutida elektroniska kassasystem.

DINA ARBETSUPPGIFTER

Ge besökarna utmärkt service och ett minnesvärt första- och sista intryck av sitt
besök.
Ta emot, förvara och lämna ut gästers tillhörigeter på ett ansvarsfullt sätt.
Ha god kännedom om lokalen och kringliggande områden, kunna guida gäster rätt.
Städning och förberedelser i garderob, samt i och utanför lokaler inför nästkommande evenemang.
Samverkan med kollegor, även på andra avdelningar, där andra arbetsuppgifter kan
förekomma.
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Anställlningen innefattar arbete tidigt på morgonen, vardagar, helger samt sena
kvällar & nätter.
Arbetstiden är oregelbunden, den schemalagda tiden varierar.
Lön: Timlön enligt kollektivavtal med HRF
Anställningsformen är Anställning för enstaka dagar.
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