BRDR. PRICE AALBORG SØGER OVERTJNER
Arbejdssted: Brdr. Price Aalborg
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
CAFÉ, RESTAURANT & BAR
Hos Brdr. Price byder vi indenfor i en hyggelig atmosfære til både frokost og aften. Klassikere
som Boeuf Sauté Stroganoff og Boeuf Béarnaise med vores berømte pommes frites er altid at
finde på kortet, ligesom du ofte vil finde vores citrontærte med brændt marengs og den klassiske
Crème Brûlée. Vi serverer også udenfor på vores store terrasse, når vejret indbyder til det.
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, Price
konceptet og du 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 er struktureret.
• Du har stor interesse og viden inden for både mad og vin
• Du taler et flydende dansk / You speak a fluent Danish
VI TILBYDER:
• At blive del af en spændende og attraktiv arbejdsplads i flotte, historiske
lokaler på C.W. Obels Plads
• At blive en del af en stærk virksomhed i vækst
• Du får grundig introduktion i konceptet, ved løbende foredrag og smagninger.
• Gode arbejdsforhold
• Et arbejdsmiljø med den ”gode tone”, hvor respekt for gæsterne og kollegerne er i centrum
• Løn efter kvalifikationer
Tiltrædelse snarest / efter aftale.
KONTAKT
Ansøgning, CV og referencer sendes senest d. 25. december til køkken -og restaurant manager:
Lars Friis: l.friis@brdr-price.dk
Ansøgningen mærkes “Overtjener”. Samtaler afholdes løbende.
Brdr. Price Aalborg
C.W. Obels Plads 16
9000 Aalborg
www.brdr-price.dk

