FULDTIDSTJENER SØGES TIL BRDR. PRICE HERNING
Arbejdssted: Brdr. Price Herning
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Vores dygtige fuldtidstjener gennem 4 år har valgt at flyve fra reden, og vi søger derfor en ny
daglig ambassadør til vores smukke restaurant i en af byens absolut smukkeste bygninger, den
flotte gamle Hedebank.
CAFÉ, RESTAURANT & BAR
Brdr. Price hylder den danske og franske madkunst og finder inspiration fra begge køkkener. Vi
bestræber os på at lave velsmagende, uformel og ærlig mad med de bedste råvarer. Hos Brdr.
Price byder vi indenfor i en hyggelig atmosfære til både frokost og aften alle ugens dage.
PRICES MANIFEST
“Kodeordene for os er hjemlighed, hygge og personlighed. Det skal ikke være finere end alle
kan være med. Hvad vi serverer? Alt det vi elsker selv. Fra bankekød til kaviar.” – Adam og
James
STILLINGEN
Stillingen indebærer både at køre a la carte og selskaber. Dertil vin- og menupræsentationer
ved serveringerne. Der bidrages i det daglige arbejde med en individuel, høflig og professionel
service overfor alle gæster i restauranten. Du vil være daglig ambassadør for restauranten og
sætter en ære i at give gæsterne en oplevelse, ud over det sædvanlige.
VORES FORVENTNINGER:
• Du er faglært eller har god erfaring fra travle a la carte restauranter (min. 3 år)
• Du trives med stor travlhed og kan indgå i et større team
• Du har stor interesse og viden inden for både mad og vin
• Du er struktureret
VI TILBYDER:
• At blive del af en spændende og attraktiv arbejdsplads i flotte, historiske lokaler lige midt på
torvet i Herning
• At blive en del af en stærk virksomhed i vækst
• Gode arbejdsforhold, vagtplan og fantastiske kollegaer
• Et arbejdsmiljø med den ”gode tone”, hvor respekt for gæsterne og kollegerne er i centrum
• Løn efter kvalifikationer, samt pension
Tiltrædelse snarest / efter aftale.
KONTAKT
Ansøgning, CV og referencer sendes til restaurantchef Jesper Holm: jh@brdr-price.dk
Ansøgningen mærkes ‘Fuldtidstjener’
Brdr. Price Herning
Torvet 3
7400 Herning

