Serviceminded caféleder søges til Erritsø Idrætscenter.
Den selvejende institution Erritsø Idrætscenter (EIC), Krogsagervej 40,
7000 Fredericia, søger pr. 1. maj 2019 eller tidligere, en veluddannet og erfaren
leder af vores dejlige café, med dertil hørende veludstyret køkken.
For yderligere information om EIC, henvises til vores hjemmeside www.eic.dk
----------------------------------------------------------Møder du dagen med et smil? Har du lyst til at servicere caféens kunder, samt stå for den daglige
drift af den nyindrettede café i Erritsø Idrætscenter – så er denne stilling måske lige dig.
Caféen skal være samlingspunkt for de mange brugere i alle aldre, af idrætscenteret.
Caféen samarbejder med sportsklubberne i bl.a. Erritsø Gymnastik- & Idrætsforening, f.eks. ved afholdelse af stævner og andre arrangementer.
Du kan lide at skabe god stemning i caféområdet. Du organiserer den daglige drift med indkøb, tilberedning af mad, betjening af kunder, og vagtplanlægning for cafeens øvrige personale.
Du deltager aktivt i at få arrangementer til caféen, og får dem afviklet på den bedste måde.
Du er god til at organisere og brande. Du er service- og salgsminded, samtidig med at du er økonomisk bevidst. Du arbejder godt sammen med EIC’s øvrige personale, om at få Centeret til at fremstå
rent, attraktivt og hyggeligt.
Du oplærer, leder og sikrer øvrigt kvalificeret personale i caféen. Du refererer til centerlederen.
Centeret udlejer også lokaler til møder, børnefødselsdage, fester og andre arrangementer, hvor
cafélederen står for udarbejdelse af tilbud, og servering af mad og drikkevarer.
Vi forventer, at du har passende faglig uddannelse, samt meget gerne erfaring med
• køkken- og restaurationsbranchen.
• ledelse, drift og egenkontrol.
• brug af IT og sociale medier på brugerniveau.
At du
•
•
•
•

er meget
serviceminded, smilende, humørfyldt og imødekommende.
udviklende og nytænkende.
fleksibel i forhold til arbejdstider.
kreativ og selvstændig.

Samt
•
•
•
•

at du
har lyst til at prøve nye udfordringer, i en til tider travl hverdag.
er god til at kommunikere i skrift og tale.
kan holde hovedet koldt med mange bolde i luften.
meget gerne har egen bil, som du vil bruge i jobbet, mod udbetaling af kørepenge.

Ansættelsesvilkår: Fastansættelse. Tre måneders prøvetid.
Arbejdstid: Fuld tid. Tjeneste såvel i dag- som aftentimer, og i weekends. Ekstra lange arbejdsdage
/-uger i vinterhalvåret må påregnes. Der afspadseres så i sommerhalvåret.
Tiltrædelse: Senest 1. maj 2019.
Kontaktperson: Centerleder Kim Borg.
Telefon: 75 94 22 20. Mail: mail@eic.dk
Ansøgningsfrist: 10. marts 2019. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 11.
Løn og ansættelsesvilkår iflg. overenskomsten for kost-service (kommuner) i FOA.
Forud for endelig ansættelse indhentes der referencer samt straffe- og børneattest.
Vi skal have din ansøgning pr. mail, med relevante bilag, til mail@eic.dk,
senest den 10. marts 2019.

