- en sjönära oas med hållbarhet och samtalet i fokus

Välkommen till rekryteringsträff
Bommersvik, Järna
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Är du nyfiken på Bommersvik? Söker du
heltidsjobb eller vill du jobba extra eller
deltid? Tycker du om att ha kul på jobbet
och dessutom i en härlig miljö? Då ska du
läsa vidare!
Bommersvik är en mötesplats för konferens, möten,
utbildning och en oas för återhämtning – bara 40
minuter utanför Stockholm. Här är skog, natur och den
spegelblanka sjön en naturlig del av vår tillvaro.
"Att komma till Bommersvik är som att komma hem"
Det får vi ofta höra från våra gäster och inget kan göra
oss gladare. Tillsammans med dina arbetskamrater och
med din känsla för service ser du till att gästerna får en
upplevelse av Bommersvik från sin allra bästa sida.

Ta gärna med dig CV, det är dock inget krav inte
heller att du har utbildningen eller någon längre
erfarenhet. Det viktiga är att du har rätt inställning!
Om du är rätt person men utan rätt kompetens
kommer vi erbjuda dig en kortare utbildning här på
Bommersvik.

18 september
kl 14.00 – 17.00
Vi presenterar vår verksamhet, bjuder på snittar,
guidning och förstås en möjlighet att träffa
våra verksamhetsansvariga chefer.

För mer information
www.bommersvik.se

Anmäl dig senast den 15/9
receptionen@bommersvik.se
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Bommersvik - en allsidig arbetsplats!
Servis och restaurangbiträden
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Frukost-, lunch- och middagsservering.
!
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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. Du är flexibel

Kock
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 och tycker det
är roligt med samarbete

Reception/bokning
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.

Konferens
Ställa i ordning lokalerna och
material
Duka fram fika till grupperna
Vara behjälplig med tekniken
Göra enklare reparationer.
Du gillar högt tempo, att "hugga" i,
har god känsla för service och van
att ta egna initiativ.

Du har mycket god känsla för
service och kvalitet

www.bommersvik.se

Städ
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
Du är noggrann, har datorvana och
förmåga att lära dig nytt,
du pratar svenska

