Skansens restauranger söker driven och positiv hovmästare!
Varje årstid har sin tjusning. Sommar som vinter, varje dag året runt, på Skansen
finns mycket att se och uppleva. Skansen är vilda djur och kultur, men också
nöjesarenan som ofta direktsänds i TV.
Skansens Restauranger består av verksamhetsdelarna
Á la carte restaurang, festvåning, fast food och konferens.
Vi arbetar på årsbasis utifrån Skansens program och är involverade i arrangemang
som Allsång på Skansen, barnens allsång, konserter, marknader med mera.

Om dig
Du har ett väl utvecklat sinne för ordning och reda, är stresstålig och gillar högt
tempo. Som person är du drivande, ansvarsfull, flexibel och brinner för att ge våra
gäster ett varmt mottagande och ett gott värdskap. Vi kräver att du är gästfokuserad
med en positiv attityd.
Arbetslivserfarenhet
Du har erfarenhet från restaurangbranschen inklusive servering. Erfarenhet från en
arbetsledande roll är meriterande. Noggrann och kvalitetsfokuserad

Dina arbetsuppgifter
Du ska vara driven och kreativ festvånings-skiftledare med dokumenterad
erfarenhet.
Vi söker dig som vill skapa gästupplevelser och har ett genuint intresse för
människor som alltid sätter service och kvalité främst.
Förutom yrkeskunskap sätter vi stort värde på personlighet och samarbetsförmåga.
Initiativförmåga och flexibilitet är också viktiga egenskaper för denna tjänst.
För tjänsten krävs att du tidigare har arbetat på en arbetsledande position, är
noggrann och klarar av att jobba under högt tempo.
Om rollen: Du planerar och leder servisarbetet inom verksamheten på ett sätt som
motsvarar våra kvalitets- och lönsamhetskrav.
Du är den som ansvarar för eventet på plats och leder övrig personal genom en
öppen kommunikation, förtroende och ömsesidig respekt.
Du jobbar fysiskt under alla festarrangemang vilket innebär sena kvällar, du jobbar
även med personalen i service.
Dina ansvarsområden blir: Operativt driftsansvar för festvåning Ansvarig för
utveckling och säkerställande av rutiner Ansvarig för kvalitet och service
Arbetsledare med personalansvar

Övrigt
Anställningsvillkor
Extra vid behov på events och fester.
Lön och anställning
Vi har avtalsenliga löner.
Vi är anslutna till branchorganisationen VISITA och har kollektivavtal med HRF.

Kontaktinformation
Natalya Aravena, restaurangchef
natalya@skansensrestauranger.se
Michael Bergk, vice restaurangchef
michael@skansensrestauranger.se

