TIVOLI

FULDTIDS- OG DELTIDSTJENERE SØGES
Brdr. Price hylder den danske og franske madkunst og finder inspiration fra begge køkkener.
Vi har et højt serviceniveau og vores køkken laver velsmagende, uformel og ærlig mad i Price- ånden med de
bedste råvarer.
PRICES MANIFEST
“Kodeordene for os er hjemlighed, hygge og personlighed. Det skal ikke være finere end alle kan være med.
Hvad vi serverer? Alt det vi elsker selv. Fra bankekød til kaviar.”
– Adam og James
Jobbet indebærer personlig og veloplagt servering af a la carte og selskaber, i et hjemligt men professionelt miljø som vi kender fra Adam og James Price. Vi arbejder, som et team og hjælper hinanden hele vejen for at sikre gæste
oplevelsen bliver fuldendt, og de er klar til at booke deres næste besøg hos os.
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VORES FORVENTNINGER TIL DIG 😊

Du vil være daglig ambassadør for restauranten, Price konceptet og Tivoli og du sætter en ære i at give gæsterne en
oplevelse, ud over hvad de forventer
• 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 har en god fysik
• Du er organiseret
• Du har stor interesse og viden inden for både mad og vin
• Du vil gerne være en del af et dygtigt tjener- og kokketeam i en af Tivolis smukkeste restauranter
• Du taler et flydende dansk / You speak a fluent Danish
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VI HAR OGSÅ EN MASSE GODT AT TILBYDER DIG 😊
• Du tilbydes et attraktivt og alsidigt job i Danmarks dejligste have
• At blive en del af et stærk team
• Du får grundig introduktion i konceptet med løbende træning og smagninger
• Et arbejdsmiljø med den ”gode tone”, hvor respekt for gæsterne og kollegerne er i centrum
• Løn I henhold til restaurationsoverenskomsten for provisionslønnede tjenere

Bemærk venligst, at Tivoli har åbent alle dage i sæsonen og ferie afholdes udenfor Tivolis åbningsperioder.
Vi afholder løbende samtaler, så send os din ansøgning i dag.
KONTAKT
Ansøgning, CV med foto og referencer sendes til DRIFTCHEF Danna Corke : d.corke@brdr-price.dk
Ansøgningen mærkes ‘JOB - Brdr-Price’

Brdr. Price Tivoli
Vesterbrogade 3
DK-1630 København V

