BRDR. PRICE RBG SØGER: FULDTIDSTJENER
Arbejdssted: Brdr. Price Rosenborggade - Rosenborggade 15, 1130 København K
Tiltrædelse: Snarest muligt / efter aftale

VI LEDER EFTER...
Er du personen, der nyder en travl hverdag, kan indgå i et stort og professionelt team samt være med til at give vores
gæster en oplevelse ud over det sædvanlige? Så er det dig vi leder efter!
Stillingen indebærer både at køre a la carte og selskaber. Dertil vin- og menu præsentationer 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 og Brdr. Price konceptet. Hertil sætter du en ære i at være vært for vores
gæster.

RESTAURANT & BAR
Brdr. Price hylder den danske og franske madkunst
og finder inspiration fra begge køkkener.
Vi bestræber os på at lave velsmagende, uformel og
ærlig mad med de bedste råvarer. Hos Brdr. Price
byder vi indenfor i en hyggelig atmosfære til både
frokost og aften alle ugens dage.

FORVENTNINGER:
• Du har erfaring fra et tidligere job indenfor restaurationsbranchen
• Du har lyst til at indgå i en lille familie hvor vi har fokus på den solide service-oplevelse
• Du har passion for både mad og vin
• Du er frisk på at indgå i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor der til tider skal fart i fødderne
• Du er positiv, engageret og nysgerrig

VI TILBYDER:
• Du bliver en del af en spændende og attraktiv arbejdsplads midt i København
• Du tilbydes en spændende arbejdsplads med mulighed for videreudvikling af menneskelige samt faglige kompetencer.
• Du får en grundig oplæring og introduktion af Brdr. Price
• Du får gode arbejdsforhold, hvor vi passer på hinanden, og trivsel sættes højt
• Du får kollegaer med et højt fagligt niveau
• Du får løn efter overenskomst
• Du får weekendfri efter overenskomstens regler

KONTAKT
Ansøgning, CV og referencer sendes til Restaurantchef Viktor Trojaborg på: v.trojaborg@brdr-price.dk.
Ansøgningen mærkes ‘Tjener Rosenborggade’.

