MAKSINTEKNIKER

STAR söker en tekniker som ett komplement till vår redan befintliga teknikavdelning
där service av våra bowlingmaskiner samt övriga spelmaskiner är huvudsysslan för
denna avdelning.

Fördelaktige har du jobbat med bowlingmaskiner sedan tidigare eller har annan
maskinell kunskap/utbildning/erfarenhet där du lätt förstår dig på olika maskiner och
maskinfel.
Att du har goda datorkunskaper eller programmeringskunskaper ser vi som en
självklarhet.
Viktigt är att du har ett intresse för att hålla dig uppdaterad gällande trender, samt
nyheter som rör branschen.

Teknikerns arbete innehåller många kvalificerade uppgifter.
Arbetet ställer krav på problemlösningsförmåga, handlingskraftighet och förmåga att
improvisera under olika omständigheter.
Arbetet är mångsidigt och den teknikanställde får inte vara rädd för att i ena stunden
serva gäster, medan han/hon i nästa stund ”mekar” när något brådskande behöver
färdigställas i maskinrummet.
ARBETSUPPGIFTER
-

Ditt ansvar blir att se till att driften på banorna fungerar dag som kväll samt att
det egna arbetet följer rutinbeskrivning, internt rådande mål, rutiner och policys.
På dagtid görs all stor service på maskinerna & arbetspasset innehåller
bowlingunderhåll, städning, övergripande tekniskt ansvar, intern support och
vaktmästeri i byggnaden.

På kvällen jobbar man i service (bar samt reception) och man är huvudansvarig
för att bowlingbanorna driftar utan problem samt att man snabbt skall kunna
åtgärda de eventuella driftstopp som sker p.g.a. vår extremt höga beläggning.

Du utgår från baren/receptionen på kvällen och det krävs att du antingen har
bartenderkunskaper sedan tidigare alt. är villig att lära dig detta på plats (och
därmed känner dig bekväm med detta).

PERSONLIGA EGENSKAPER
-

Social – Du skall vara en ”underhållande” typ. Vi är en aktivitetsarena och ställer
höga krav på vår personal i att just kunna underhålla våra gäster och se till att
alla blir sedda och servade.
Du skall känna dig bekväm i både det svenska samt engelska språket.

-

Service minded – Det är av yttersta vikt att du tycker det är roligt med
gästkontakt och att du har lätt för att prata inför folk och ta för dig. Du skall alltid
jobba med kunden i fokus. Du skall se alla och se till att de känner sig bekväma i
våra lokaler.

Flexibel – Arbetet på STAR innebär att den ena veckan (eller dagen) inte är den
andra lik. Det kan snabbt bli justeringar i schema och arbetsuppgifter, allt
beroende på hur bokningar kommer in eller problem uppstår.

Kunna jobba både dag och kväll samt helger – STAR håller öppet 6 dagar i veckan
från 11:00 – sent.
Lyhörd – Vi är många som jobbar på STAR. Det är viktigt att man kan hjälpas åt
där det behövs. Därför är det viktigt med kontakten till dina kollegor över alla
olika avdelningar.

Stresstålig – STAR är ingen arbetsplats där tiden går långsamt. Tempot är allt
som oftast extremt högt och det är därför viktigt att du kan behålla ditt lugn i alla
typer av situationer.

Tjänsten kommer att tillsättas inom kort.

Känner du att ovan beskrivning stämmer in på dig?
Skicka då CV (gärna med referens), personligt brev samt bild till
sofie.andreasson@starbowling.se
Vi ser fram emot din ansökan

