LYNGBY

PRICE’S DINER LYNGBY SØGER RESTAURANT MANAGER
Er du dynamisk, ambitiøs, typen der kan lide at gå forrest og vigtigst af alt, har god menneskelig
forståelse?
Så er du personen, vi mangler i vores team.
Du kan lide en udfordrende hverdag, hvor du blandt andet vil være ansvarlig for flg. opgaver;
•
Udvikling af restaurantens daglige drift.
•
Deltage aktivt og synligt i den daglige service.
•
Træning og udvikling af personale – både nye og erfarne.
•
Varebestilling, lagerstyring og vagtplan.
Vi søger en kollega med en stærk forretningsforståelse. En der sætter en ære i, at restauranten
præsterer sit bedste – også når du ikke er på arbejde.
LIDT OM OS
Vi er et ungt team, der vægter det skal være sjovt at gå på job.
Vi er afslappet, men leverer altid en professionel service i gæstens øjenhøjde.
Brdr. Price Diner hylder den Klassiske Amerikanske Diner kultur, med et moderne islæt. Vi bestræber os på at lave velsmagende, uformel og ærlig mad med de bedste råvarer.
Hos Brdr. Price Diner byder vi indenfor i en hyggelig atmosfære til både frokost og aften alle ugens
dage.
VI TILBYDER
• Løn efter kvalifikationer.
• Du tilbydes en spændende arbejdsplads med mulighed for videreudvikling af menneskelige samt
faglige
kompetencer.
• Et arbejdsmiljø med den ”gode tone”, hvor respekt for gæsterne og kollegerne er i centrum.
• At blive del af en stærk virksomhed i vækst.
• Gode arbejdsforhold og vagtplan samt fantastiske kollegaer
VORES FORVENTNINGER:
Du har god erfaring fra enten travle a la carte eller fastfood Restauranter.
• Du har ledelses erfaring på mellem eller top niveau.
• Du har interesse samt en god og grundlæggende forståelse inden for både mad
• Du er struktureret og har en høj menneskelig forståelse.
• Du taler enten flydende dansk eller Engelsk.
KONTAKT:
Send din ansøgning inkl. CV og gerne med billede til Danna Corke på mail: d.corke@brdr-price.dk
Ansøgningen mærkes ‘Manager Lyngby’
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send gerne din ansøgning allerede i dag.
– vi glæder os til at høre fra dig.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. + 45 54 30 30 35
Læs mere om koncept og restautant på www.brdr-price.dk

