ER DU VORES NYE KOLLEGA?
Serviceminded og sælgende tjener – er det dig?

Slagter Stig & Co. i Køge søger deltidstjener
Vi er et dynamisk team, der brænder for vores fag og virksomhed. Vi søger en serviceminded og sælgende tjener, der har
talent for værtskab.
Har du lyst til at blive en del af holdet bag en fantastisk arbejdsplads i rivende udvikling – så er det måske dig vi mangler?
Den rette kandidat opretholder et højt serviceniveau. Du er garant for, at der gøres alt for at give gæsterne en fantastisk
oplevelse, og lidt mere end de forventede.

Er det dig, der skal med på vores hold?








Du taler og skriver flydende dansk
Du er resultatorienteret og fagligt åben for ny læring
Du kan håndtere travlhed og bevare overblikket uden at miste fokus på detaljerne.
Fortrolig med brug af PC samt Office-pakken
Kendskab til Dinnerbooking er en stor fordel.
Du kan fremvise en ren straffeattest og har jobmæssige referencer
Du er stabil, har styr på liv, helbred og dit bagland!

Dig som person









Du er opsøgende og initiativrig, ser potentiale og muligheder frem for begrænsninger
Du er nærværende, ansvarsbevidst, engageret og besidder et højt drive
Du er fleksibel, ansvarsfuld, serviceorienteret og besidder et stort salgstalent
Du arbejder struktureret og selvstændigt
Du er selvstændig, fleksibel og stolt af dit fag
Du skaber relationer, lytter og kommuniker
Du besidder et positivt livssyn, god energi, engagement og loyalitet
Du bidrager til et godt arbejdsmiljø

Vi tilbyder








Udfordringer og arbejdsopgaver i et anderledes koncept
Vi beskæftiger os med restaurant, catering og take away
Løn i følge aftale
2 ugers turnus efter fast skema, fri hver anden weekend
Deltid (ca. 25 timer ugentligt, eller ifølge nærmere aftale)
Kombination af dag- aften- og weekendarbejde
Dine nye kollegaer består af en dygtig fuldtidstjener og et hold af fantastiske reservetjenere

Ansøgninger modtages på nedenstående e-mail. Du kan få mere af vide om jobbet ved at kontakte Stine Greisgaard på
telefon 56 65 48 09.
Send ansøgning, CV med foto og eventuelle anbefalinger snarest muligt til e-mail:
adm@slagterstigogco.dk. Vi indkalder løbende til samtale.
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