
Örebro Kårhus söker nya Serveringsansvariga 

Trivs du som fisken i vattnet på fredagsklubben, och drömmer om att göra det till din arbetsplats? 
Fantiserar du om hur man kan göra Timebeer till tidernas bästa? Då är jobbet som serveringsansvarig 
rätt för dig! 

Serveringsansvarig
Jobbet som serveringsansvarig innebär främst att driva våra kvällsverksamheter, vilket innefattar vår 
nattklubb och Timebeer. Under ditt ansvar ligger även utbildning av ideella samt att leda dem kring 
Kårhusets rutiner. Du ansvarar även för att upprätthålla en god arbetsmiljö, är en stöttepelare för de 
ideella och är kontaktperson för personal under kvällsverksamheten vilket kräver en viss ledarförmåga 
och pedagogiska färdigheter. Som person ska du vara social, stresstålig, duktig på att delegera arbete, 
och ha en förståelse för att allt inte är svart och vitt. 

Ingen tidigare erfarenhet krävs då du kommer att utbildas av våra nuvarande Serveringsansvariga. Har 
du tidigare erfarenhet av restaurangverksamhet eller annat serviceyrke är det givetvis meriterande! 
Goda kunskaper i engelska önskas. 

Du måste vara minst 20 år fyllda för att söka tjänsten. Kommunen kräver detta då du kommer att hålla 
i evenemang där alkohol serveras. 

Arbetsuppgifter 
- Öppna, stänga samt driva verksamheten samt ansvara för lokalen.
- Närvara på SA-gruppmöten.
- Alltid vara service-minded.
- Ansvara för hygien i kök och serveringsutrymmen
- Leda de ideella under deras pass och göra det så trevligt som möjligt och guida dem så att: 
    - De klarar av att genomföra de uppgifter de tilldelats.
    - De ställer tillbaka material på rätt plats så att andra kan hitta det.
    - Lämnar huset rent och redo för nästa verksamhet. 

Arvodering
Arvodering utgår för varje arbetat pass. CV och personligt brev skickas till personal@orebrokarhus.se 
Intervjuer sker löpande, så tveka inte att söka!

Personalkort
Du får ett personalkort som innebär köföreträde och fritt inträde till ordinarie nattklubb, för dig + 5 
vänner  på Örebros Kårhus! Du får även köföreträde för dig och en vän till Timebeer!
Hur bra låter inte det? 

Är det dig vi söker?
Tveka inte att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande!
Ansökningar skickas till personal@orebrokarhus.se


