BOOKINGMEDARBEJDER TIL CA. 15 TIMER PR. UGE
SØGES
Arbejdssted: Brdr. Price, Rosenborggade 17 2. sal, 1130 København K
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
LIDT OM OS
Brdr. Price består i dag af 6 restauranter fordelt med fire på Sjælland og to i Jylland. Vi åbnede
vores første restaurant i den historiske og smukke bygning i Rosenborggade tilbage i 2011.
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.
“Kodeordene for os er hjemlighed, hygge og personlighed”.
STILLINGEN
Vi søger en kompetent og motiveret bookingmedarbejder, som elsker at servicere vores gæster gennem telefon- og maildialog. Du indgår i salg- og marketingteamet, hvor vi hjælper og
supplerer hinanden. Du skal kunne lide at tale med mange forskellige mennesker - altid med et
smil i stemmen.
Arbejdstiden er ca. 15 timer om ugen, primært om eftermiddagen i hverdagene og i den kommende juleperiode også om lørdagen.
VI TILBYDER
· En grundig oplæring og introduktion af Brdr. Price
· Stærkt brand med vokseværk
· Kollegaer med et højt fagligt niveau
· Et arbejdsmiljø med den ”gode tone”, hvor respekt for gæsterne og kollegaerne
er i centrum
· Gode arbejdsforhold, hvor vi passer på hinanden og trivsel sættes højt
· 40% rabat i koncernen
VORES FORVENTNINGER
· Du er dygtig til at formulere dig mundtligt og skriftligt
· Du er mødestabil og ansvarsbevidst
· Du har passion for mad og gerne vin
· Erfaring fra et callcenter eller lignende er en fordel
KONTAKT
Ansøgning, CV og referencer sendes til salg- og marketingchef: Marlene Rovsing på mail job@
brdr-price.dk. Ansøgningen mærkes ‘Booking’
Brdr. Price Rosenborggade
Rosenborggade 15
1130 København K
www.brdr-price.dk

