Ansökan om personal till Danilo Bergakungen, MC Schmif AB:

HOVMÄSTARE- OCH EVENT MANAGER
Om dig
Vi söker dig som är redo att ta nästa steg i din karriär. Du jobbar förmodligen idag som servis eller
med konferenser, eller har arbetat som hovmästare en kortare period och vill utvecklas mer. Vi ser
gärna att du har bra hand med personal, duktig på att hålla flera bollar i luften och ha en bra
grundtanke inom coachande ledarskap. Att du är en lagspelare ser vi som en självklarhet. Är du
dessutom tekniskt lagd är det ett starkt plus i kanten.

Om tjänsten
Som hovmästare ansvarar du över skiftet som du jobbar. Du är länken mellan kök, servis och bar och
ser till att skiftet flyter på bästa möjliga sätt. I service så tar du emot och placerar gäster, ser över
dagens bokningar, och stöttar där det behövs. Du är även restaurangchefens högerhand och bistår på
olika sätt driften i matsalen.
Tjänsten innebär också ett övergripande ansvar över vår event- och konferensverksamhet där vi
hanterar all catering av mat och dryck till Filmstadens event på Bergakungen, Göta och Biopalatset.
Du tar emot konferensbokningar, skapar PM till kök och café, samt bemannar event. Merparten av
tjänsten sker dock i service.

Om oss
Danilo Bergakungen Bar & Café är en stabil restaurang och bar med snart 12 år på nacken. Där har vi
skapat en konceptrestaurang kring den Oscarsnominerade mannen - Danilo Donati, som arbetade
som kostymör, scenograf och ljussättare. Han föddes i Italien, arbetade i USA och Asien. Med dessa
tre delarna av världen som utgångspunkt har vi skapat en meny med amerikansk, italiensk och
asiatisk mat med matchande dryckessortiment.
Vi är ett transparant företag där vi satsar stenhårt på att jobba tillsammans oavsett avdelningen du
arbetar på.

Övrig information
Lön
Tillträdes
Anställningsform
Anställningskrav
Ansökan skickas

Enligt ö.k.
Augusti, eller enligt ö.k.
Provanställning 6 månader, följt av tillsvidare anställning. Heltid.
Minst 2 års erfarenhet av servis/konferens.
louise@danilorestaurang.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Danilo Bergakungen
Skånegatan 16b
411 40 Göteborg
031-20 16 22
info.bergakungen@danilorestaurang.se

