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Café- & Køkkenmedarbejder
20-25 timer ugentligt
Hafnia-Hallen driver café med stor succes. Caféen er et
samlingspunkt for gæsterne i hallen, og i øjeblikket oplever vi
stigende aktivitetsniveau og omsætning. Hafnia-Hallen åbnede i 2017,
og efter 2 års udvikling opgraderer vi nu vores café og køkken med en
ekstra person på 25 timer.
Hafnia-Hallen er en ny og innovativ idrætsfacilitet, som drives af de
lokale foreninger i S/I Hafnia-Hallen. Vi har konstant et stort fokus
på, at gæsterne får en god oplevelse, når de er aktive i hallen, og her
spiller caféen en stor rolle.
Vil du være med til at skabe den gode oplevelse i caféen, og ikke
mindst være en del af en spændende hverdag i Hafnia- Hallen?
Så vil vi rigtig gerne høre fra dig. Vores café er det naturlige
omdrejningspunkt for Hafnia- Hallens aktiviteter, og du vil derfor være
involveret både i store og små arrangementer i hallen.
Som café- & køkkenmedarbejder kan du lide at have kundekontakt,
og du skal synes, det er fedt at arbejde et sted, som emmer af energi
og aktivitet. Du arbejder tæt sammen med vores caféansvarlige om
driften af caféen.

Jobbet indebærer
• Produktion af sandwich og andre lette retter
• Madlavning til mindre selskaber
• Bidrage til at fastholde vores høje serviceniveau
• Dække op/rydde af i forbindelse med arrangementer
i café og mødelokaler
• Rengøring og oprydning af lokaler i café og konference
Arbejdstiden vil være fleksibel i forhold til, hvordan aktiviteterne er i
Hafnia-Hallen, men du skal primært forvente eftermiddags-,
aften- og weekendarbejde.

Hvem er du? - Ildsjæl med forstand på café, service og
gæsternes behov
Du har interesse for café-, køkken- og serviceområdet. Du har et
kundeorienteret fokus. Du er udadvendt og trives med at have travlt
– til tider meget travlt. Det er vigtigt, at du besidder evnen til at danne
dig overblik, og at du har lyst til og formår at tage ansvar for et mindre
hold af deltidsmedarbejdere, herunder at uddelegere opgaver.

Hafnia-Hallen

hafnia-hallen.dk

Julius Andersensvej 6
2450 København SV.

kontakt@hafnia-hallen.dk
(+45) 91 53 04 04

Dit engagement og energiniveau smitter af på omgivelserne.
Dine kvalifikationer og personlige karakteristika
• Du har erfaring med eller interesse for at arbejde
med café- og køkkenområdet
• Du er ferm i et køkken og har styr på hygiejnereglerne
• Du er servicemindet og udadvendt
• Som person er du engageret, trives med en travl hverdag
med mange bolde i luften
• Du er mødestabil og bidrager til en positiv stemning
Hafnia-Hallens organisation består af ni faste medarbejdere med
forskellige faglige arbejdsområder, hvor alle medarbejdere i høj grad
supplerer hinanden.
Glæd dig til et job, hvor der er masser af aktivitet og glade aktive
mennesker samt gode kolleger med masser af engagement. Vi
giver gæsterne oplevelser i verdensklasse – hver dag! Du kan frit
benytte vores fitnesscenter og deltage i vores morgentræningshold.
Herudover kan du leje de øvrige faciliteter til favorable priser.

Ansøgning og kontakt
Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kig med på www.hafnia-hallen.
dk eller vores Facebookside: Hafnia-Hallen. Du er også velkommen til
at kontakte caféansvarlig, Malene Krogh, via e-mail:
malene@hafnia-hallen.dk eller ringe til os på tlf. 91530404.
Cafémedhjælperstillingen er 20-25 timer ugentligt med varierende
arbejdstider. Løn efter overenskomst.

Ansættelse pr. 1. september 2019. Samtaler afholdes løbende.
Ansøgning og CV sendes til malene@hafnia-hallen.dk
Din henvendelse behandles fortroligt.

