TJENERELEV SØGES
Arbejdssted: Brdr. Price Aalborg
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Brænder du for nærværende service og har du lyst til at kickstarte din karriere hos Brdr. Price?
Så er du måske den dygtige tjenerelev, vi mangler hos Brdr. Price Aalborg.
Som tjenerelev får du en vigtig rolle i den daglige drift af vores restaurant og bliver del af et
dedikeret team, der står klar til at lære fra sig og give dig et godt indblik i tjenerfaget, samtidig
med at der er god plads til at have det sjovt og være social.
Midt på C.W. Obels plads, byder vi indenfor til hygge, atmosfære og de bedste retter og råvarer
fra det dansk- franske køkken, til frokost og aften alle ugens dage. Vores ”kodeord” er hjemlighed, hygge og personlighed – det skal ikke være finere end alle kan være med.
Din vigtigste opgave som tjener vil være at yde god service og nærværende oplevelser for alle
vores gæster - fra ankomst til afslutning.
VI TILBYDER:
• At blive del af en spændende og attraktiv arbejdsplads midt i Aalborg
• At blive en del af en virksomhed i konstant udvikling
• At blive en del af et team med erfarne tjenere, som vil sikre dig den bedste oplæring
• En grundig introduktion til ‘Price filosofien’
• Gode arbejdsforhold, hvor vi passer på hinanden, og trivsel sættes højt
• Løn efter gældende elevoverenskomst
VORES FORVENTNINGER:
• Du brænder for tjenerfaget og for den ekstra gode service
• Du er positiv og engageret
• Du er stabil og konstruktiv
• Du ønsker at indgå i et dygtigt tjener- og kokketeam og kan også arbejde selvstændigt
Tiltrædelse snarest / efter aftale.
KONTAKT
Ansøgning, CV og referencer sendes til restaurantchef Michael Bailey på job@brdr-price.dk
Vigtig at du i emnefeltet skriver: Tjenerelev Aalborg
Brdr. Price Aalborg
C.W. Obels Plads 16
9000 Aalborg
www.brdr-price.dk

