Serveringspersonal sökes till Cedergrenska Tornet
Nu söker vi serveringspersonal till vår fest- och konferensanläggning Cedergrenska Tornet. Vi
söker dig som vill vara med och skapa våra gästers upplevelser på tornet och bidra till att de
lämnar oss med en större portion livsglädje i kroppen. Ditt huvudsakliga fokus som
serveringspersonal är att se till att våra gäster får bra service under vår julbordssäsong. Vi
arbetar i ett team där ett gott samarbete är viktigt.
Kvalifikationer
Vi söker nu dig som har minst 3 års erfarenhet från a la carte-servering och har goda mat- och
dryckeskunskaper. Dina kunskaper i svenska och engelska är flytande i så väl tal som i skrift.
Dina personliga egenskaper
Du är noggrann och har känsla för detaljer.
För att lyckas i din roll ser vi att du är prestigelös, empatisk och en inspirerande glädjespridare.
God samarbetsförmåga och ett flexibelt arbetssätt är personliga egenskaper som vi värdesätter
högt.
Erfarenhet av att koordinera daglig drift är meriterande.
Tjänsten är en varierad kvälls- och dagtjänst med både vardagar och helger. Omfattning är 50100 % tidsbegränsat uppdrag under julbordssäsong. Möjlighet till extrajobb framöver i vår festoch konferensverksamhet.
Våra lokaler finns i en vacker miljö vid Stocksunds hamn i Danderyd och vi är ett glatt gäng att
arbeta med. Läs mer om vår verksamhet på www.cedergrenskatornet.se. Vi tillämpar individuell
lönesättning. Intervjuer kommer att göras löpande vilket innebär att tjänsten eventuellt kommer att
tillsättas innan ansökningens slutdatum.
Ansökan och kontaktuppgifter
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Skicka din ansökan till
rekrytering@cedergrenska.se

Kock sökes till Cedergrenska Tornet
Nu söker vi en kock till vår fest- och konferensanläggning Cedergrenska Tornet. Vi söker dig som
vill vara med och skapa våra gästers upplevelser på tornet och bidra till att de lämnar oss med en
större portion livsglädje i kroppen. Du är en lagspelare men känner dig trygg med att arbeta
självständigt och driva ditt eget arbete framåt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har flera års väl vitsordad erfarenhet från restaurangkök. Dina kunskaper i
svenska och engelska är flytande.
Dina personliga egenskaper
Du är noggrann och har känsla för detaljer.
För att lyckas i din roll ser vi att du är prestigelös, empatisk och en inspirerande glädjespridare.
God samarbetsförmåga och ett flexibelt arbetssätt är personliga egenskaper som vi värdesätter
högt.
Erfarenhet av att koordinera daglig drift i restaurangkök är meriterande.
Tjänsten är en varierad kvälls- och dagtjänst med både vardagar och helger. Omfattning är 50100 % tidsbegränsat uppdrag under julbordssäsong. Möjlighet till extrajobb framöver i vår festoch konferensverksamhet.

Våra lokaler finns i en vacker miljö vid Stocksunds hamn i Danderyd och vi är ett glatt gäng att
arbeta med. Läs mer om vår verksamhet på www.cedergrenskatornet.se. Vi tillämpar individuell
lönesättning. Intervjuer kommer att göras löpande vilket innebär att tjänsten eventuellt kommer att
tillsättas innan ansökningens slutdatum.

Ansökan och kontaktuppgifter
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Skicka din ansökan till
rekrytering@cedergrenska.se

