KOCK till STAR

Vi söker kockar med hög servicekänsla, glatt humör och med gästen i fokus!
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.
Vi söker nu fler till vårt köksteam.
ARBETSUPPGIFTER
-

Se till att det egna arbetet följer rutinbeskrivning, internt rådande mål och policy.
Ha kunskap om samt komma med förslag och skapande idéer till de rätter och
menyer som serveras.
Se till att det är städat och snyggt på din avdelning så att den generella miljön
upplevs som trevlig för dig, dina kollegor samt gästerna.
Lunch samt a la carteservering

Förutom de självklara arbetsuppgifterna ovan ingår det dessutom i tjänsten att hålla koll
på de sällskap som har bokat för kvällen. Du bör ha god kännedom kring allergier och
annan avvikande kost.
Då vi jobbar med stora sällskap har vi det mesta förbeställt. Du skall noga kunna gå
igenom och följa pm och hålla koll på vilka tider som gäller för de olika sällskapen både
vid konferenser samt kvällssittningar.
VAD VI SÖKER

Vårt kökslag letar efter en kollega som är
- Glad
- Pålitlig
- Arbetsam
- Noggrann
- Lojal lagspelare
- Gillar att vara delaktig
- Främst hantera varmkök men även kallkök
- Ser långsiktigt med din anställning
- Du skall ha lång erfarenhet av kockyrket då detta inte är något för en nybörjare
(på grund av det extrema tryck som råder större delen av året).
Du hanterar samt mår bra i stressiga situationer.
Det skall även vara viktigt för dig att ha riktigt roligt på jobbet då detta är en
skojfrisk avdelning.
Kvalitén på vår service är avgörande för vår framgång så du skall ha god
kommunikationsförmåga såväl med gästen, kockarna och dina övriga kollegor.

VAD DU FÅR

-

Anställning på 100%
Månadslön
Ledigt under sommaren då vi alltid håller stängt vecka 28-31
Stabil arbetsgivare med kollektivavtal
Arbetstid som är fördelad både dag samt kväll

Tjänsten kommer att tillsättas omgående.

Vi behöver rekrytera 3 kockar så skicka din ansökan redan idag
Känner du att ovan beskrivning stämmer in på dig?
Skicka då CV (med minst en referens), personligt brev samt bild till
william.bjorklund@starbowling.se
Vi ser fram emot din ansökan

