VÄRDAR/VÄRDINNOR sökes till STAR
STAR erbjuder ett varierande arbete, med stora gästflöden och härliga medarbetare i en
inkluderande och trivsam miljö.
STAR är en spännande arbetsplats där ingen dag är den andra lik.
Många av våra medarbetare arbetar på flera avdelningar vilket ger en stor möjlighet att
få arbeta många skift. Det ger också möjlighet till personlig utveckling för dig som
individ.
STAR söker nu personal till vår aktivitetsavdelning med omgående start.
Detta är rätt arbetsplats för dig som har hög servicekänsla, glatt humör och med
gästen i fokus!
ARBETSUPPGIFTER
-

Som värd/värdinna guidar du gästerna genom spelen och för protokoll samt
delar ut resultat med poängställning.
Under spelets gång pushar och underhåller du ditt sällskap.
Du skall ha koll på alla kvällens bokningar och kunna planera ditt jobb så att du
alltid ligger steget före.
Du assisterar även bartenders samt serveringspersonal med diverse
arbetsuppgifter.
Du skall ha kunskap om de olika spelen och känna dig bekväm i det tekniska för
att kunna lösa eventuella driftstopp.
Vi söker glada personer som gillar blandade arbetsuppgifter med ett högt tempo
samt inte är rädd för nya utmaningar.

PERSONLIGA EGENSKAPER

Viktigt är att du känner dig trygg i din arbetsroll och trivs bra med människor.
-

-

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.
Vi söker både heltid, deltid samt extrapersonal.
Ett krav för tjänsten är att du skall kunna jobba minst 2 kvällar i veckan
samt minst 2 helger i månaden.
Detta är det perfekta jobbet för dig som vill ha ett jobb vid sidan av dina studier.

Känner du att ovan beskrivning stämmer in på dig?
Skicka då CV, personligt brev samt bild till teknik@starbowling.se
Vi ser fram emot din ansökan

