- en sjönära oas med hållbarhet och samtalet i fokus

Vill du vara med och ge Bommersviks
gäster en oförglömlig sommar?
Bara 40 minuter utanför Stockholm city finner du
lugnet som naturen ger. På Bommersvik erbjuder vi
bekvämt boende, B&B i våra hotellrum, stuga eller villa
med självhushåll, eller att komma med husbil. En aktiv
semester med naturupplevelser, bad, fiske och massor
med aktiviteter på området och mitt i Sörmlands
matkluster med många härliga och nära utflyktsmål!
Vill du tillsammans med oss bidra till att våra gäster
ska få en unik vistelse på Bommersvik i sommar?
Vi behöver förstärkning i köket, restaurangen, städ,
receptionen och som platsvärdar under juni till och
med augusti. Har du rätt inställning och bakgrund, gillar
du att ge bra service och värderar du värdskapet högt
är du kanske rätt person för oss.

Vi erbjuder dig en positiv arbetsmiljö!
Vi är medlemmar i Svenska möten och är
svanenlicensierade. Arbetstiden är varierande, både
dagtid, kvällar och helger. Det är bra om du har körkort
och tillgång till en bil p.g.a. det saknas allmänna
kommunikationer till Bommersvik, men vi erbjuder
personalboende vid behov.
Lön är fast och enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi har kollektivavtal med HRF och Unionen.
Vi behandlar ansökningar efter 13 mars och bara de
som innehåller ett personligt brev om varför just du är
rätt person för oss tillsammans med CV tas i beaktning.

För mer information
www.bommersvik.se

Mejla din ansökan till receptionen@bommersvik.se
med rubriken Sommarjobb senast den 13 mars
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Bommersvik söker flera tjänster
Sommarkockar
Tjänsten innebär att du tillsammans med någon av våra ordinarie
kockar tillagar frukost, en fast barmeny och A la carte .
Vi lagar all mat från grunden med dom bästa råvaror,
närproducerat i säsong, ekologiskt och miljösmart.
Vi bakar allt själva
Vi skördar från vårt växthus och egna odlingar när
det är möjligt.
Vi tar vara på vårt matavfall med Bokashi.
Du gillar att vara stolt över maten du lagar.
Du tycker det är roligt med samarbete.
Du gillar att anstränga dig lite extra varje dag.
Kontakt: tony.jaurell@bommersvik.se
telefon: 070 592 92 10.

Sommarservis och restaurangbiträden
Nu söker vi servis/servitör och restaurangbiträden. Vi söker dig
som har intresse för mat och dryck och som drivs av att ge den
bästa möjliga servicen till våra gäster. Du är flexibel, ansvarstagande
och lösningsfokuserad i ditt sätt att arbeta samt stresstålig.
Tjänsten innebär att du tar hand om våra gäster på bästa sätt i
restaurangen med tillhörande serveringsytor
Frukost-, lunch- och middagsservering.
Kassa-arbete
Se till att det är snyggt och städat i måltidslokalerna
Dryck och barservering
Du har god känsla för service och älskar att se till att dina gäster
trivs.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kassasystemet
Rebnis.
Du talar obehindrat svenska och gärna engelska.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från servering eller
restaurangbiträde
Kontakt: jennie.akerlund@bommersvik.se
telefon: 072 147 06 49.
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Bommersvik söker flera tjänster
Städ
Du måste vara bekväm med att jobba ensam men även tillsammans
med andra. Flexibel och öppen att jobba med andra arbetsuppgifter.
Lösningsorienterad och serviceminded mot våra gäster.
Lokalvård i våra gemensamma utrymmen så som ex. entréer,
bastu, gym, aktivitetsrum och gemensamt kök,
hotellrumsstädning
Kvalitetssäkra städning av våra stugor på söndagar. Allt enligt
våra checklistor.
Daglig kommunikation med receptionen
Det är meriterande, men inget krav, om du har städutbildning
Det är meriterande, men inget krav, om du har erfarenhet av
hotellrumsstädning
Du har datorvana och förmåga att lära dig nytt
Du talar och skriver obehindrat på svenska
Du är flexibel och har hög kvalitet på utfört arbete
Kontakt: annelie.dahlin@bommersvik.se
telefon: 070 924 08 18.

Platsvärd
Tjänsten är en allt-i-allo tjänst. Du arbetar tillsammans med vår
trädgårdsmästare och fastighetsansvarig. Här gäller också att kunna
rycka in där det bäst behövs. Alltid med gästernas bästa i fokus.
Ta emot och instruera husbilsgäster
Se till att det är ordning och reda – snyggt och städat på området
Att våra aktiviteter som alltid ingår fungerar, att det finns nät och
bollar osv.
Vattna krukor och rensa rabatter på området.
Göra enklare reparationer.
Vara allmänt behjälplig till våra gäster.
Du har god känsla för service och van att ta egna initiativ.
Du är händig och bekväm med både skruvmejsel och vattenkanna
Du talar obehindrat svenska och gärna engelska
Det är meriterande men inte ett krav om du har erfarenhet av
fastighetsskötsel
Kontakt: jeanette.svensso@bommersvik.se
telefon: 070 529 26 26.
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Bommersvik söker flera tjänster
Reception/bokning
Du är säljinriktad, älskar problemlösning, gillar att ha olika projekt
samtidigt och brinner för god service. Du är en teamplayer, är
flexibel och hjälper gärna dina kollegor när det behövs. Med andra
ord, spindeln i nätet!
Tillsammans med dina kollegor ta emot bokningar och
förfrågningar via mejl och telefon, skickar offerter efter kundens
behov och önskemål.
In- och utcheckning av gäster
Daglig kommunikation med kök, restaurang och städ.
Du har mycket god känsla för service och kvalitet
Du har god systemvana och förmåga att lära dig nytt
Meriterande om du har erfarenhet av bokningssystemet Jupiter
Du talar och skriver obehindrat på både svenska och engelska
Det är meriterande, men inget krav, om du har erfarenhet från
hotell- och konferensbranchen
Kontakt: annelie.dahlin@bommersvik.se
telefon: 070 924 08 18.

Vi erbjuder dig en positiv arbetsmiljö!
Vi är medlemmar i Svenska möten och är
svanenlicensierade. Arbetstiden är varierande, både
dagtid, kvällar och helger. Det är bra om du har körkort
och tillgång till en bil p.g.a. det saknas allmänna
kommunikationer till Bommersvik, men vi erbjuder
personalboende vid behov.
Lön är fast och enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi har kollektivavtal med HRF och Unionen.
Vi behandlar ansökningar efter 13 mars och bara de
som innehåller ett personligt brev om varför just du är
rätt person för oss tillsammans med CV tas i beaktning.

För mer information
www.bommersvik.se

Mejla din ansökan till receptionen@bommersvik.se
med rubriken Sommarjobb senast den 13 mars

