Café Fru Dax søger ungarbejder
ungarbejdere til sæson 2019
201
Som ungarbejder vil du komme til at arbejde i en eller flere af følgende funktioner alt afhængig af
din alder og kvalifikationer:

Opvasken, Street Food, Is afdelingen, Cafeén eller Køkkenet.
økkenet.
Der vil være skiftende vagter i weekenderne (min
(minimum hver anden) samt i sommerferien.
Skulle du være interesseret i en/flere vagter i løbet af ugen vil dette også være muligt (fx efter
skole til luk). Arbejdstiderne varierer alt efter sæson.
Arbejdsopgaver:
 Dit ansvar i opvasken vil være at sørge for at alt service mv. bliver vasket op og stillet på
plads.
 I street food vil du skulle tage imod bestillinger, lave hotdogs, sandwich mv.
 I is afdelingen vil du skulle lave softice/gammeldags is, bage
ge pandekager,lave kaffe, servere
kage mv.
 I cafeen vil du skulle tage imod bestillinger, servere mad og drikkevarer mv.
 Du skal hjælpe med at rydde borde af samt medvirke til at der er rent og pænt overalt.
 Du skal hjælpe med oprydning og rengøring.
 Du skal
al deltage i alt forefaldende arbejde.
 Du skal give kunderne en god oplevelse.
Din profil:
 Du elsker at have travlt og trives i et hektisk miljø, hvor løbende oprydning er et must.
 Du har et godt humør,, stor energi og er smilende.
 Du er serviceminded og hjælper gerne dine kollegaer hvor du kan.
 Du har lyst til et sjovt og spændende arbejde med mange forskellige opgaver.
 Du må meget gerne kunne tale tysk og engelsk.
 Du skal være min. 16 år og have lyst til at være en del af vores forrygende team.
 Vi forventer
ter at du kan arbejde ca. hver anden weekend samt i sommerferien.
Om os:
Café Fru Dax finder du i Lakolk Butikscenter på Rømø.
Her har vi skabt et miljø, som rummer hygge og hjemlig atmosfære.
Vi går meget op i kvalitet
tet samt service og ønsker at vo
vores gæster skal blive mødt med et smil.
Tiltrædelse: marts 2019.
Hvis jobbet har din interesse, vil vi gerne høre fra dig hurtigst muligt.
Send ansøgning med kort beskrivelse af dig selv samt din erfaring til frudax@hotmail.com
frudax@ho
Har du spørgsmål så ring til Maria Clausen på 29 26 21 96.

Café Fru Dax, Lakolk Butikstorv 7, 6792 Rømø

