
#jobbapågålö  
Vi söker glada och organiserade köksbiträden 

———— 
Det är sommarens varmaste dag. Bistron är fullsatt, smörgåsarna är slut och 
köket ligger efter. Det stora sällskapet som förbokat, kommer en halvtimme 
för tidigt och har glömt bort att meddela att de är 1 vegan, 2 vegetarianer 

och 3 gluten-laktos.  

Där står du, en i team Gålö, tar ett djupt andetag och tar 
kontrollen 

Strax efter ligger det inbjudande smörgåsar i cafédisken, med hjälp av dina 
kollegor ser köket ut som nytt. 

Specialkost? Inga problem, det har du alltid förberett för. 

————— 
Som en del av vårt team på vår bistro är du organiserad, har öga för vad som behöver göras. 
Råvaror tas om hand och tillagas utan att gå till spillo. Att köket är snyggt och rent går per 
automatik. Du är van att improvisera och hoppa in på andra stationer när det behövs. 
Du gillar att jobba i team och när det händer mycket på en gång. Skratt och glädje på jobbet är 
viktigt för dig och att man hjälper varandra i ett team är en självklarhet. 
 
Arbetsuppgifter:  

 lättare matlagning, bakning etc 
 hålla rent och snyggt 
 inventering inför beställning 
 egenkontroller 

 
Meriter: 
Tidigare erfarenhet av yrket, engelska ett krav och tyska en fördel. 
 
Om oss: 
Vår fantastiska anläggning ligger alldeles intill havet med en av Stockholms längsta sandstränder. 
Våra gäster kommer hit för att bada och sola, kitesurfa, vandra, spela minigolf, hänga i baren mm. 
Då vi endast befinner oss 35 minuter från Stockholm kommer även många för att övernatta och 
förena hav, strand och natur med en tur in till storstan.  
På Gålö Bistro & kök serverar vi vällagad lunch och al a carte, bufféer vid större sällskap. 
Vår cafémonter fyller vi med hembakt och matiga smörgåsar. 
 
Om anställningen: 
Säsong mellan juni- augusti enligt ök. Dock minst 8 veckor under hela perioden. 
Varierande arbetstider: 75%-100% 
Lön enligt kollektivavtal 
Kontaktperson: Maria Jonasson 
Endast ansökningar via mail: maria.jonasson@galohavsbad.se 
Sista ansökningsdag: 22 mars 
www.galohavsbad.se 
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