Vill du vara med och skapa en gastronomisk mötesplats?
Efter tre framgångs- och händelserika år tar Turinge Ost & Vin nu nästa kliv.
Till hösten 2018 flyttar vi in i nya lokaler och går från att vara en ostbutik och bistro till att bli
en gastronomisk mötesplats i det dynamiska och växande Nykvarn.
Hösten 2018 är tillbyggnationen och renoveringen av det gamla och fina Vindhammar klar.
Där kommer vi skapa en mötesplats med inriktning på mat och dryck. Vår verksamhet
kommer bland annat inrymma saluhall, restaurang, matstudio, bageri och glassbar. Utöver
detta kommer vi bedriva konferens- och eventverksamhet med inriktning på mat och
dryck.
Vi söker nu kollegor som älskar utmaningar och trivs i en entreprenörsdriven verksamhet
med högt tempo och stor möjlighet till personlig utveckling.
Restaurangchef
I rollen som restaurangchef har du det övergripande ansvaret för restaurang-, konferensoch eventverksamheten.
• Du ingår i ledningsgruppen och rapporterar till ägarna.
• Du är delakaktig i restaurangens konceptuella utveckling.
• Du ansvarar för budget, resultat, kvalitet och service inom ditt verksamhetsomsråde.
• Du har det yttersta ansvaret för driften av restaurang-, konferens- och
eventverksamheten.
Kvalifikationer:
• Flerårig erfarenhet som ledare inom restaurangbranschen.
• Du är en självgående entreprenör med starkt driv.
• Du har god ekonomisk förståelse.
• Du har god analytisk förmåga.
• Du har god självinsikt.
• Du är lyhörd, proaktiv och lugn med förmåga att skapa och upprätthålla
effektivitet och rutiner.
• Din positiva grundsyn smittar av sig och inspirerar andra.
• Du är en van administratör och har mycket goda kunskaper i office-programmen.
• Du är troligtvis utbildad sommelier eller har tillgodogjort dig goda dryckeskunskaper
genom intresse eller arbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll samt helg. Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Vi är medlemmar i Visita och har kollektivavtal. Vi jobbar aktivt för en bra arbetsmiljö.
Ytterligare roller vi söker är:
• Kockar
• Köksnisse
• Servis
• Butikssäljare
• Konferens- och eventvärdar
Kontakta Therese 070-4938732 eller Jonas 070-9820356 eller maila
therese@turingeostochvin.se så berättar vi mer.

