Nu söker vi Souschef
1 juli 50% från 1 augusti 100%
IFU Arena ägs och drivs av Uppsala Innebandyallians och Upsala IF Friidrott. Här möts
innebandy och friidrott på daglig basis – men det händer så mycket mer i våra lokaler. Här
arrangeras mästerskap, läger, cuper samt konferenser och närheten till Arenahotellet gör det
enkelt och bekvämt att vistas här.
Nu söker vi en Souschef som har klarar av vår breda verksamhet. IFU Arena serverar i snitt
150 luncher 7 dagar i veckan och mer därtill när vi har evenemang. Vid matcher håller
Terrassen öppen med olika koncept för servering i anslutning till match. Vi har många läger
och cuper som äter luncher och middagar samt catering på matlådor, både varma och kalla.
IFU Arena har ett samarbete med Arenahotellet där vi driftar restaurangen som har en daglig
verksamhet med frukost, A la cartéservering, konferens och festvåning.
Det är en händelserik arbetsplats där produkter anpassas utifrån evenemang och målgrupp.
Vem är du? Vi söker en souschef med erfarenhet av A la Carté, festvåning, gruppbokningar,
catering och lunchservering. Du trivs i en händelserik miljö med högt tempo där du får vara
med att skapa och driva på utveckling. Du är en positiv medspelare som delar med dig av
erfarenheter, du ger och tar feedback i ditt dagliga arbete.
Utöver den breda erfarenhet av olika affärsområden har du även erfarenhet av ledarskap,
köksekonomi, planering, beställningar, inventering, HACCP – egenkontrollprogram.
Du har minst 3 års erfarenhet i en liknande roll.
Vad kan vi erbjuda dig?
En händelserik arbetsplats med möjligheter att utvecklas och växa i sin roll. Vi är en
arbetsplats som värnar om hälsa och du får nyttja anläggningens träningsfaciliteter under
avsatta tider.
Arbetstiderna är händelsestyrda och varierar mellan dagar, kvällar och helger.
Omfattning: 50% från 1 juli, 100% från 1 augusti. Anställningsform: tillsvidare
Avtal: HRF/Arbetsgivaralliansen Lön: Enligt överenskommelse
Ansökan och frågor kring tjänsten skickas till henrik.johansson@ifuarena.se

Ansökningar hanteras löpande.

