Köksmästare
Nu rekryterar vi en Köksmästare till Eatery Sundbyberg som slår upp dörrarna i september i Grand Central!
Vi står inför en spännande utvecklingsresa och söker en Köksmästare som vill vara med och utveckla vår nya
restaurang till dess fulla potential.
Vi söker efter dig som brinner för matlagning!
Vi söker en kreativ Köksmästare med ett starkt ledarskap, och som är sugen på utveckling.
Du gillar att kombinera ledarskap med mat, service och kreativitet. Du är en stabil och ödmjuk person som drivs
av utveckling både för egen del, din personal och verksamhetens skull.
Rollen kräver att du har en omfattande organisationsförmåga, har energi och stort gäst- och resultatfokus.
Du är en självgående köksmästare som är van vid att leda och hantera köksmästarrollen.
Du kommer att vara en viktig person i organisationen där du är med och leder utvecklingen och sätter en prägel
på Eatery Sundbyberg. Vår vision är att göra Eatery till landets mest attraktivaste arbetsgivare!
Du har dokumenterad erfarenhet och goda referenser från liknande arbete inom branschen.
Tjänsten är operativ och innebär att du själv ingår i köksteamet men även har administrationstid.
Du uppskattar att laga mat från grunden och brinner för ditt yrke. Du behärskar köksekonomi och är noga med
att hantera råvaror på bästa sätt.
Rollen kräver att du har minst fem års erfarenhet i arbetsledande ställning och erfarenhet från arbete med a la
carte och vällagad husmanskost är ett krav. Du är en mycket god ledare och är ett föredöme i köket.
Om anställningsvillkoren
Tjänsten är en heltidstjänst med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Placeringen kommer att vara i Sundbyberg.
Hos oss arbetar du dagtid med en marknadsmässig månadslön.
Ansök
Vi värdesätter en positiv attityd, god kommunikativ förmåga, hög arbetsmoral och en strävan att fullfölja
arbetet med en hög insats.
Är det dig vi söker?
Välkommen att mejla in ditt Cv till : Jessica.petren@eatery.se
Om oss
Eatery har som mål att kunna erbjuda en miljö som bjuder in till möten och avkoppling såväl under som efter
arbetsdagen. En plats dit man går för att äta och inspireras, antingen själv eller tillsammans med sina vänner,
kollegor och affärspartners. Läs mer om oss och vårt koncept på www.eatery.se Eatery är en snabbt växande
restaurang- och konferenskedja som i nuläget har tre etableringar i Stockholmsområdet, i Luma Park
(Hammarby Sjöstad), Kista och Sickla. Mer information om Eatery på www.eatery.se I augusti öppnar Eatery
upp sin fjärde anläggning i Stockholmsområdet, denna gång i nybyggda Grand Central på Järnvägsgatan mitt i
Sundbyberg. Läs mer om Grand Central här: http://grandcentralsundbyberg.se/

