Ansökan om personal till Danilo Bergakungen, MC Schmif AB:

Serveringspersonal
Om dig
Som servis på Danilo Bergakungen så är det du som sätter gästen i rampljuset. Våra ledord är "All lights on you"
och det är precis det vi vill att du ska förmedla till gästen på ett personligt sett. Hos oss är en härlig personlighet
det vi värderar högst! Vi ser att du är motiverad, social, gillar att jobba i team och har en stor portion humor.
Du uppskattar att jobba i en miljö med högt tempo och klarar många bollar i luften samtidigt som du levererar
med ett leende. Att gilla jobba mycket kvällar och helger ser vi som en självklarhet, och du ska också tycka om
att vara självgående för att skapa det bästa teamet tillsammans!

Om tjänsten
Som servis på Danilo Bergakungen får du ha hand om din egen station där du tar beställning och serverar
maten. Många gäster har begränsat med tid och därför är det viktigt att du kan effektivisera tiden för att skapa
känslan av ett härligt, filminspirerat restaurangbesök på ibland under en timme. Drinkbeställningar fixar baren
i de flesta fallen, men att kunna hjälpas åt är otroligt viktigt för oss på Danilo. Vi ser gärna att du har
grundkunskaper i bar då det kan förekomma arbetspass i baren då vi jobbar tätt mellan avdelningarna. Arbetet
sköts i regel med iPad och vi jobbar mot vårt gemensamma mål, att ge det bästa till gästerna utefter deras
förutsättningar. Arbetsuppgifterna innefattar också städning av gemensamma områden, arbeta lunchskift med
en typ av bufféservering, ta emot leveranser och dyl. Flexibilitet är ledordet! Vår meny är bred med influenser
ifrån det amerikanska, italienska- och asiatiska köken.

Om oss
Danilo Bergakungen Bar & Café är en stabil restaurang och bar med snart 13 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 kollektivavtal
Enligt ö.k.
Deltidsanställning eller enligt ö.k.
Minst 1 års erfarenhet av servis alternativt bar.
louise@danilorestaurang.se

Vi ser fram emot din ansökan!

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

