Opvaskere søges til Samsø Badehotel
VÆ R E LS E PÅ ST E D E T T I L BY D E S
Til nyt koncept på Samsø Badehotel Ilse Made søger vi opvaskere til sæsonen 2022. Du vil blive en
del af et team, hvor alle er nye og har en masse passion for at køre dette koncept op til at blive en
fastforankret del af - og en stærk spiller på - madscenen på Samsø. Der er med andre ord brug
for en opvasker i løbet af både morgen, dag og aften, hverdag og weekend.
Arbejdsopgaver
Du skal stå for at vaske op og sætte ting på plads. Dette består af at betjene en industriopvasker,
samt i at rydde op og gøre rent i din opvaskestation. Derudover skal du bistå køkkenet og tjenerstaben
i de forefaldende opgaver der måtte opstå inden for oprydning, rengøring og evt. opgaver indenfor
køkkenmedhjælp og lignende. Du skal være en del af et team, hvor man tager fat, hvor der er behov
for det og hjælper hinanden på en fleksibel måde.
Hvem er du?
Du skal være robust, have en god fysik, være klar på et smøge ærmerne op og tage fat. Stillingen
kræver, at du kan bevare overblikket i stressende situationer og holde mange bolde i luften, alt imens
du bevarer dit gode humør. Vi forventer, at du er pligtopfyldende, pålidelig, loyal og hjælpsom, når der
er brug for, at vi løfter i flok. Du skal kunne arbejde hurtigt og effektivt og have en god ordenssans, så
kokke og tjenere til enhver tid kan finde de ting, du har vasket. Det er en fordel, hvis du kan snakke
dansk (hvis ikke du kan snakke dansk, skal du kunne snakke engelsk).
Hvad tilbyder vi?
Vi tilbyder en stilling med havudsigt fra køkkenet og med mulighed for at leje/låne et værelse på stedet
sommeren over i stillingens varighed. Du bliver en del af et passioneret team, hvor vi går op i at spille
hinanden bedre, og hvor vi går op i at holde humøret højt med humor og god, klar kommunikation.
Du vil i stillingen få et godt indblik i, hvordan en nystartet virksomhed fungerer og hvad der skal til for
at hjulene kører som smurt. Du vil finde ud af, at en opvasker er en MEGET vigtig møtrik i maskineriet.
Om Samsø Badehotel Ilse Made
Samsø Badehotel Ilse Made har lige fået nye ejere, der har renoveret hele stedet og bygget en
mængde nye værelser. Vi står for kvalitetshygge i eksklusive omgivelser og vores ambition er,
at vores gæster skal kunne slappe af og få tindrende og uforglemmelige madoplevelser. Vores
ambition er, at restauranten på stedet bliver et af de uundgåelige på Samsø for dem, der sætter
pris på god mad og dem, der er gastronomisk interesserede.
Ansøg stillingen
Arbejdstiden vil typiske ligge i tidsrummet 08.00-23 i hverdage og weekender. Den konkrete arbejdstid
aftaler vi gennem samtale, alt efter hvor mange timer, du vil have og hvad vi har behov for. Hvis du har
spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til hotelchef Martin Andersen på +45 49401680.
Hvis du vil med på vores rejse, så tøv ikke med at sende os din ansøgning med CV til
info@samsoebadehotel.dk

samsoebadehotel.dk

