Väddö, 2021-10-01

EDBLAD SÖKER RESTAURANGBITRÄDE/KÖKSBITRÄDE/KALLSKÄNKA
TILL RESTAURANGEN I GÅSVIK, VÄDDÖ

Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av liknande tjänst. Du brinner för vällagad mat, arbetar
självständigt men trivs i grupp. Varierande arbetstid och helgarbete passar dig bra. Enbart arbete dagtid,
ej kvällstid. Du arbetar nära våra kockar och serveringspersonal, och är beredd att hjälpa till där det
behövs. Varierande arbetsuppgifter beroende på veckodag och antal besökare.
Vi söker dig som är stresstålig, positiv, ödmjuk, flexibel och har god inlärningsförmåga. Det är viktigt att
du är service minded, lösningsorienterad och har förmåga att se kundens behov och möta det. Du
kommer arbeta som en del av ett team och förmåga att samarbeta är nödvändigt, både med
restaurangteamet, butiksteamet och annan personal på anläggningen. Var du än jobbar så är du en viktig
del av teamet, vi är prestigelösa, har högt i tak och allas insats värderas lika.
Edblad i Gåsvik är ett populärt utflyktsmål värt sitt besök tack vare den vällagade maten, vackra miljön
och roliga shoppingen. Vår restaurang har gott renommé och sommartid är den mycket välbesökt alla
dagar i veckan. Under lågsäsong är restaurangen öppen onsdag-söndag. Vi serverar luncher, sallader,
smörgåsar och hembakt fikabröd samt har alkoholrättigheter.
Vill du bli en del av vårt team?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev till: personal@edblad.com
Busskommunikationerna till Gåsvik är begränsade, så det är en fördel om du har körkort och bil.

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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