Väddö, 2021-03-24

Edblad söker kock och kallskänka till restaurangen i Gåsvik, Väddö

Hos Edblad i Gåsvik serverar vi varma och kalla luncher samt dryck, bakverk, fikabröd, glass mm. Det är
en mycket uppskattad och omtyckt restaurang sommartid med många familjer och vuxna som kommer
på besök. Gästerna både äter, njuter av trädgården medan barnen leker i äventyrsbanan och passar på
att fynda inredning, kläder och förstås smycken, det som Edblad är mest kända för. Edblad i Gåsvik är ett
utflyktsmål värt sitt besök tack vare den vällagade, hemlagade maten, den vackra miljön och roliga
shoppingen.
Som kock eller kallskänka i vår restaurang är din uppgift att tillaga varma och kalla rätter enligt bestämd
meny och recept, tillsammans med kökschefen. Ditt ansvar är att tillaga maten korrekt och med hög nivå
och på så vis ge våra gäster den upplevelse de förväntar sig. Du ska arbeta självständigt men trivas i
grupp och älska ett högt tempo, känna arbetsglädje, yrkesstolthet och viljan att göra bra ifrån sig.
Edblad i Gåsvik har öppet 7 dagar i veckan juni, juli, augusti och serverar lunch och fika. Restaurangen har
alkoholrättigheter.
Ansvarsområden
•
•
•
•
•
•

Din arbetsstation
Varumottagning och livsmedelshantering
Att maten lagas enligt recept och standard
A la carte
Bageri, kakor och bröd (kallskänka)
Underhåll och städ av kök enligt standard

Kvalifikationer
•
•

Arbetslivserfarenhet
1-2 års arbetslivserfarenhet av liknande tjänst

Utbildning
•
•

Eftergymnasial utbildning kortare än två år
Gymnasial utbildning kock, restaurang, kallskänka osv
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Egenskaper
•
•
•
•
•
•

Du har passion för mat med hög kvalitet och brinner för service
Du kan jobba efter uppsatta mål och tydliga regler
Du är social och funkar i grupp
Du är driven och målmedveten
Du kan självständigt utföra dina arbetsuppgifter
Du är flexibel i ditt sätt att arbeta, med förmågan att snabbt anpassa dig till nya situationer och
utmaningar

Om anställningen
Startdatum och lön enligt överenskommelse. Anställningen gäller under sommarperioden eller enligt ök.
Placering Stora Bagghusvägen 233, 76493 Väddö
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas under processens gång.
Välkommen med din ansökan!
Är du en av de ca 5 kockar och kallskänkor vi söker?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev till: Ingmari.roug@edblad.com

Om bolaget
Edblad är ett svenskt smyckesföretag, som designar, säljer och marknadsför smycken med unik svensk design och
hög kvalitet. Vår vision är att få varje kvinna att känna sig unik och stärkt med Edblads produkter.
Edblad grundandes 2006 på Singö i Roslagen av Hans och Cathrine Edblad, med en från början uttalad ambition att
skapa ett ansvarsfullt varumärke med hållbara tidlösa produkter.
Edblad har en snabbt växande e-handel, 10 brand stores samt 400 återförsäljare i Sverige och utomlands.
Huvudkontoret med designstudio finns i centrala Stockholm.
I Gåsvik hittar du Edblads hjärta – ett utflyktsmål i Roslagen med en stor butik med både outlet och nyheter,
Edblads restaurang som har öppet året runt samt en trädgård med växthus och lekplats och fina omgivningar. Här
finns också Edblads centrallager och logistikcenter.
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