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Köksbiträden sökes 

Antal:   4 

Period: 1/6-31/8 , minst 6 veckor. 

Anställning: 75-100% enligt överenskommelse

Erfarenhet: Minimum 1-2 år 

Övrigt: Kollektivavtal finns. Möjlighet till övernattning 

Bistron är öppen varje dag mellan 12.00-22.00 från och med 16/6 tom 15/8 och fredag-söndag 
from 1/6-16/6 samt mellan 15/8-30/9. Vi serverar lunch och a la carté 

Vi söker nu dig med erfarenhet av både a la carté och bufféer och som är ordningsam och tycker om  
att jobba både i grupp och självständigt. 

Eftersom en hög servicenivå är viktigt för oss, måste du även gilla kundkontakt då det är en del av 
arbetet 

Arbetstiderna är varierande och innebär även helgarbete enligt ett rullande schema. 

Bistron har ca 40 platser utomhus och 70 platser inomhus och gästerna är både de som bor på 
anläggningen och de som besöker stranden och naturreservatet 

Vi söker nu dig med erfarenhet av att arbeta som köksbiträde. 

Eftersom en hög servicenivå är viktigt för oss, måste du även gilla kundkontakt då det är en del av 

arbetet. 

Arbetstiderna är varierande och innebär även helgarbete enligt ett rullande schema. 

Arbetsuppgifterna innebär att förbereda sallader, smörgåsar, bröd mm inför dagen för upp till ca 300 

gäster per dag och hålla ordning i köket, ta emot varor, viss servering och disk 

Arbetet kan vara fysiskt krävande och du bör vara stresstålig och kunna organisera ditt arbetet för att 
möta deadlines. 

Det är självklart för oss att gästen står i fokus och att vi samarbetar i teamet och mellan de olika 
avdelningarna. 

Det är viktigt att vi behåller arbetsglädjen uppe även när det är stressigt och mycket händer 

samtidigt. 

Vi hoppas och vill att du delar den företagskultur som vi står för. 

För att åka till oss kommunalt tar du buss 845 ifrån Västerhaninge (Sommartid går bussarna oftare 
än under vintern) och schemat anpassas efter busstidtabellen.  

Ansökan via mail senast 29/2: personal@galohavsbad.se märk ansökan med ”köksbiträde” 

http://www.galohavsbad.se/



