Bageripersonal till Sollidens Kaffetorp
Sollidens slott är Kungafamiljens sommarparadis på Öland. Slottsparken som är unik i sitt slag
besöks av ca 60 000 personer årligen. I Solliden slott AB:s verksamhet ingår Slottsbod med unika
presentartiklar, utställningslokal med årligt skiftande utställningar, guideverksamhet och
evenemang. Kaffetorpet med tillhörande eget bageri erbjuder klassiskt cafésortiment och
lunchrätter, sallader och matiga smörgåsar. Vi har ca 70 platser inomhus och 70 utomhus. Vi
serverar god och vällagad lunch som följer säsongen till grupper och besökare. Kaffetorpet
serverar också bärpajer, vetebröd, kakor, tårtor mm. Vi kokar vår egen saft och sylt. Vi tar tillvara
så mycket som möjligt av skörden från Sollidens trädgård och arbetar ständigt med att utveckla
vårt utbud. Vi gör egna sylter och kokar saft efter säsong. I Crêperiet serveras crêpes, toast,
varma och kalla drycker, glass och bakverk. I brödboden erbjuder vi nybakat bröd, kakor och
vetebröd från det egna bageriet samt drycker.
Vi söker dig som har/pågående utbildning och/eller arbetslivserfarenhet. Vi söker dig som är
samarbetsorienterad och social. Du behöver vara stresstålig, snabb och självgående. Vi erbjuder
dig en spännande arbetsplats i unik miljö med attraktiva arbetstider. Du kommer att arbeta i ett
trevligt team där vi hjälps åt. Kollektivavtal med Visita. Vi säkerhetsgranskar samtlig personal.
Arbetsperioden varierar beroende på tjänst. Kaffetorpet är öppet från 30 april-1 oktober 2017.
Tjänsterna kan anpassas individuellt.
Vi söker duktig personal till bageriet på Kaffetorpet vid Sollidens slott. I arbetsuppgifterna ingår
bakning av vetebröd, bärpajer, matbröd, tårtor och kakor mm för försäljning över disk samt
servering.
Rekrytering kommer ske löpande. Välkommen med din ansökan! Vi har tagit beslut i val av
rekryteringskanaler varför vi inte önskar bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsföretag
eller liknande. Endast kompletta ansökningar med personligt brev och CV kommer att besvaras.
Ansökningssätt
Endast kompletta ansökningar med personligt brev och CV kommer att besvaras.
Ange ref Bageripersonal
sollidensslott@sollidensslott.se
ANSÖK SENAST: 28 februari 2018
ANSTÄLLNINGSFORM: Vanlig anställning , 3 - 6 månader , deltid 80% eller
mer LÖN: Fast månads- vecko- eller timlön
ANTAL TJÄNSTER: 3

