
 
 

Serveringspersonal som alltid sätter gästen i fokus 

B.A.R. drivs av de prisbelönta kockarna och gastronomiska visionärerna Henrik Norström, 
Peter Johansson och Daniel Frick. 
 

B.A.R är en havsgrill på Blasieholmen och konceptet är att du som gäst väljer din egen färska 
fisk, skaldjur eller kött från vår Saluhall med goda rekommendationer från våra kockar. 
Servisen kan sedan guida dig till rätt val av säsongens grönsaker och tillbehör.  

Låter det som en arbetsplats för dig? Läs vidare och känn efter om du har de kunskaper vi 
efterfrågar och sänd din ansökan idag! 

Dina arbetsuppgifter kommer att vara: 
 Förs och främst möta gästen på det bästa tänkbara sätt 
 Att alltid se till att gästen går nöjd från Restaurangen 
 A la carte servering 
 Merförsäljning 
 Stötta och hjälpa dina medarbetare 
 Visa nyanställda till rätta så de kommer in och trivs i teamet 
 Vara en förebild för dina medarbetare 

 
Vi söker Dig som: 

Har minst 3 års erfarenhet av a la carte servering  

        Som älskar att ge gästen den bästa restaurangupplevelsen från början till slut 

 Arbetar snabbt och metodiskt och är stresstålig 
 Har ett kreativt tänk och ett genuint intresse av att kombinera mat och dryck.  
 Alltid har ett leende på läpparna och tycker om att ha roligt på arbetet 
 Har blicken högt och alltid har gästen i fokus  
 Bidrar till god teamanda med dina medarbetare 
 Har goda kunskaper i svenska och/eller engelska i tal och skrift 

 

Meriterande är om du 

 Vin-, drink- & cocktailkunskap 
 Har goda barkunskaper då du kan komma att arbeta vissa pass i baren 
 Kan Trivec, Caspeco och 2Book 

 
Ansökan sänds till: hr@luxrestauranger.se 
Vi behandlar endast emot ansökningar via mail och med fullständig CV samt Personligt brev. 
Vid frågor går det bra att maila till samma adress. 
Lön: Enligt avtal 
Anställning: Tillsvidare 100% med tillträde omgående 
Schema: Dagar, kvällar och helger enligt schema 
Läs mer om oss på: http://restaurangbar.se/ 
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