SERVITRIS / SERVITÖR /
SERVERINGSPERSONAL
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 en förmåga att bemöta gäster samt presentera mat och dryck.
Du har en god social kompetens.
Du brinner för mötet med människor och att ge bästa möjliga service.
Du tycker om att jobba i team och är samarbetsvillig samt prestigelös.
Du har god erfarenhet av olika typer av serveringssätt, t ex fatservering och buffé.
Du har kunskaper om olika dukningar och serveringsmetoder samt ett intresse för
matsalsestetik.
Du har kunskaper om lagar och andra bestämmelser gällande hygien, arbetsmiljö
och säkerhet.

DINA ARBETSUPPGIFTER

Uppdukningar i matsal eller lokal utifrån direktiv från projektledare eller
hovmästare.
Gästbemötande, service och försäljning.
Matservering. Förstå och tillämpa servering av specialkost (med anledning av
medicinska/religiösa/etiska skäl).
Dryckesservering. Tillämpa de bestämmelser som gäller för ansvarsfull
alkoholservering.
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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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