BRDR. PRICE DINER UNIVERS I TIVOLI SØGERFRISK DELTIDSTJENERE OG RUNNERS
Arbejdssted: Prices diner Tivoli, Vesterbrogade 3.
Opstart: Hurtigst muligt
Vi søger friske unge mennesker, der har erfaring fra cafe og restaurant eller som afrydder,
opvasker eller flaskedreng.
Vi er på udkig efter DIG - en smilende og serviceminded person, der kan tage imod bestillinger,
serverer mad og drikke, hjælpe i køkkenet, opvasken, og klargøre restauranten til service samt
lukke ned, når vagten er over. Den erfaring du muligvis mangler, skal vi nok træne dig op i. Det
kræver blot, at du er klar til at arbejde i et team, der hjælper hinanden.
Vi har åben alle ugens dage fra kl. 12 – 22:30, så der er masser af muligheder for vagter, der kan
passe ind med studiet.
DINER KONCEPTET:
Vi leverer kvalitetsbevidst “comfort food” med kærlgihed til det amrikanske folkekøkken.
VORES FORVENTNIGER:
• Du er fyldt 18 år
• Du har gerne erfaring fra travl restaurant/café
• Du er klar til at lære og tag fat
• Du er glad, udadvendt og elsker mennesker
• Du trives med stor travlhed, og kan løbe stærkt, når det gælder
• Du har en god fysik
• Du behersker det danske sprog
VI HAR OGSÅ EN MASSE GODT AT TILBYDE DIG :
• Du tilbydes et attraktivt og alsidigt job i Danmark dejligste have
• Du bliver en del af et stærk team med masser af udfordringer
• Du får en grundig introduktion i konceptet med løbende træning og smagninger
• Et sundt arbejdsmiljø med et stærkt internationalt team
reement (overenskomst)
KONTAKT:
Vi afholder løbende samtaler, så få sendt din ansøgning, CV med foto afsted til os i dag.
Du sender den til Driftchef Danna Corke: d.corke@brdr-price.dk, husk at skrive ” job Lyngby” i
emnefeltet.
Prices diner
Vesterbogade 3
1630 København V
www.brdr-price.dk

