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SERVICEPROFFS
Personal till EVENT- och CATERINGUPPDRAG
Cajsa´s Kök är ett väletablerat restaurang- och cateringföretag i Uppsala. Företaget driver fem
lunchrestauranger och caféer i Uppsala och levererar färdigmat till ett 15-tal livsmedelsbutiker i
Uppsala.
Cajsa’s Kök driver även konferens- och festvåningsverksamheter och levererar fest- och eventcatering i
Uppsala och Stockholm med omnejd.
Vår affärsidé: Cajsa´s Kök är ett matföretag som levererar vällagad mat och inspirerande matupplevelser till
företag, privatpersoner och livsmedelsbutiker.
Vår mission: Med maten som medel berikar vi människors vardag, möten och fester. Vi bidrar med energi,
välmående och glädje!
Vår vision:

Vill du ha ett extrajobb där ingen dag är den andra lik?
Vi på Cajsa´s Kök söker nu serviceproffs till våra cateringevent runt om i Uppsala och Stockholm med
omnejd. Både ansvariga ute på våra event, vilket innefattar allt från bröllop till mindre middagar och
mingel, samt serveringspersonal som vill få chansen att sprida glädje bland våra kunder.
Här får du chansen att uppleva något nytt varje event, träffa fantastiska människor och lära dig mer om
restaurang och service.
Vi söker dig som är






Lyhörd
Problemlösare
Initiativtagande
Social och utåtriktad
Stresstålig

Om tjänsten
För oss som arbetar på Cajsa´s Kök är den ena dagen sällan lik den andra. Vi arbetar med alla typer av
tillställningar så som bröllop, dop, privat och företags fester, event, konserter och galamiddagar. Vi
serverar högkvalitativ mat och service i ett högt tempo där gästen alltid är i fokus. Arbetstiderna är
flexibla, vilket kan innebära jobbpass dagtid, kvällstid och helger, och antal sökbara pass varier
mellan perioder.
Vi följer HRFs kollektivavtal.
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Meriterande
För oss är personligheten viktigast. Vi värderar en proffsig attityd, uppmärksamhet och viljan att lära.
Tidigare catering- eller restaurangerfarenhet är en fördel men inte ett måste.
Körkort är ett stort plus.
Läs mer om oss på cajsas-kok.se.

Skicka din ansökan med CV till: jobb@cajsas-kok.se
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