MONSTRO – Driftchef/etableringsansvarig
Monstro öppnade 1 mars 2017 på Arlanda Terminal 5. Monstro är en helt ny typ av fast food satsning
med tydlig familjeintriktning som grundats av Pontus Frithiof och Mario E Moroni.
Ambitionen är servera god och vällagad mat på kort tid, personlig och trevlig service, gott bemötande
allt inramat i en ombonad inredning.
Nu söker vi en drift och etableringschef till Monstro på Arlanda men även till kommande etableringar.
Monstro är ett koncept som skall utvecklas på befintligt läge men också tas utanför Arlanda till nya
platser. Vi vill ha dig som är pigg, glad och serviceinriktad med rätt attityd, starkt driv och är
ansvarstagande. I ditt ansvarsområde medföljer bl.a. personalansvar, schemaläggning, beställningar
och att leda servicen i restaurangen. Men även att utbilda och vägleda ny och gammal personal på plats.
Du bör ha/kunna:
• Erfarenhet som arbetsledare
• Erfarenhet av schemaläggning
• Inspirera människor i din närhet; gäster och medarbetare
• Erfarenhet av att arbeta med service
• Ge service i världsklass (ständigt överträffa kundens förväntningar)
• Vara en bra kommunikatör
• Jobba effektivt i högt tempo
• Älska att vara bland människor och vara utåtriktad
• Ekonomi och gärna inom restaurangekonomi
• Svenska flytande och ha mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift
• Körkort är önskvärt, men inget krav
• Meriterande är om du jobbat/jobbar inom snabbmatskedjor
• Meriterande om du arbetat med nyetableringar tidigare
• Meriterande om du arbetat med franchise
Med anledning av säkerhetsreglerna för arbete på Arlanda kommer du att genomgå en säkerhetskontroll, vilket innebär att du inte kan finnas med i straffregistret för att vara aktuell för denna tjänst
Våra öppettider är kl 10.00-20.00 alla dagar i veckan året runt.
Vi är medlemmar i Visita och har kollektivavtal.
Tjänsten är heltid.
Arbetstiderna är flexibla, främst dagtid - måndag till fredag. Men kvällar och helger kan förekomma.
Önskvärt att du bor i närområdena kring Arlanda, så som Märsta, Sigtuna, Knivsta och Uppsala,
alternativt att du inte ser resan som ett problem.
Sista ansökningsdag 15/2 -2018
Kontaktperson: Pontus Frithiof - pontus.frithiof@pontusfrithiof.com
Läs mer om oss på www.pontusfrithiof.com

