FOOD & BEVERAGE MANAGER

FÖR TRE RESTAURANGER
I CENTRALA HELSINGBORG
UPPDRAG & ORGANISATION

Vi söker en innovativ och inspirerande F&B Manager som vill
driva och vidareutveckla våra tre restauranger i Helsingborg.
I rollen som F&B har du drifts- och kvalitetsansvaret för
verksamheten.
Du arbetar under vår General Manager, David Carlander, som
är ansvarig för våra två hotell med restauranger. The Vault Hotel
med La Volta, Trattoria Venti och The Atrium Bar och även
V Hotel med Bistro V.
Vi söker dig som vill anta utmaningen att fortsätta utveckla våra
restauranger till stadens absolut mest attraktiva ställen och vårt
mål är att skapa den bästa restaurangupplevelsen med fokus på
service och utbud i högsta kvalité.
THE VAULT HOTEL
Här ska vi skapa en av Sveriges bästa F&B upplevelser i kombination
av mat och dryck. I härlig miljö som ska andas kvalité och lekfullhet. 2
italienska restauranger – Trattoria Venti som erbjuder vällagad klassisk
italiensk mat med drycker som går i dygnets olika cykler. Vilket innebär
att vi startar dagen på Venti med lunch och senare blir det a la carte och
en pulserande bar som folk ska känna sig välkomna till och bli sedda
och bra musik som gör att man får en känsla av Italien och storstad.
På kvällarna öppnar vi även vår a la carte restaurang, La Volta som ska
bli en ledande stjärna på Helsingborgs kroghimmel med fokus på det
bästa från Italiens finare kök och dryck. Här vill vi skapa en miljö och
som ger dig en känsla av att du sitter på en restaurang i Milano
eller Rom.
I lobbybaren, The Atrium Bar, som är en kombination av reception och
bar har vi en hotellobby som man verkligen vill hänga i inte bara som
hotellgäst utan även som Helsingborgare och turist. Här känner vi att
vi redan skapat det man kallar för hotellobby häng. Kunna äta lättare
rätter och få läckra, välsmakande drinkar till bubblande Prosecco.
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V Hotels entréplan är som ett mysigt och rymligt vardagsrum. Här
träffas både gäster och helsingborgare i en varm och levande atmosfär
med sköna sittgrupper och en cool bar. Landa efter dagen med ett glas
vin framför brasan eller träffa dina vänner för en afterwork eller cocktail
innan natten tar vid.
Bistro V serverar en klassisk bistromeny och väl utvalda viner från vår
prisvärda vinlista enligt vårt motto: ”bra viner ska drickas till en rimlig
peng.” Här har vi en miljö som omges av värme och riktigt bra service
som ger en personlig och hemma-hos känsla.
EGENSKAPER OCH ERFARENHETER
Du har > 3 års erfarenhet som restaurangchef / hovmästare och
goda kunskaper i mat och dryck. Du är kvalitetsmedveten och en
god ledare.
INTRESSEN OCH VÄRDERINGAR
Du har en brinnande passion för mat och dryck. Du är en person som
drivs av att leva i denna miljö. Att alltid jobba för att skapa och utveckla
både dig själv och även dina kolleger. Du förstår att det är viktigt att vara
uppdaterad på vad som händer i stan och känna till konkurrenter. Är en
klar fördel om du har ett naturligt intresse att följa trender och uppdateringar vad gäller mat & dryck.
LEDARSKAP
Du är en stark och självklar ledare som med tydlighet och värme kan
agera som inspiratör och coach. Du är duktig på att skapa ett effektivt
team där alla ser om varandra och respekterar varandra. Du kommunicerar rakt och öppet. När du rekryterar medarbetare jobbar du alltid
efter att finna dem som är verkligen rätt person på rätt plats.
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Schemaläggning
Rekrytering och introduktion av nya medarbetare
Lön- & medarbetarsamtal
Prognostisering och budgetansvar
Fakturahantering
Restaurang- och personalutveckling
Delaktig i marknadsföring på sociala medier m.m.
Inventering
Inköp

VAD INGÅR MER I TJÄNSTEN
Tjänsten är heltid. Arbetstiderna är varierande och innefattar helger och
röda dagar.
Lön enligt överenskommelse. Bonusavtal kan diskuteras.
ANSÖKAN
Ansökan skickas till David Carlander på david@vhotel.se
Märk ansökan med ”F&B Manager”
Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta vår General Manager:
David Carlander, på telefon: 0732 44 59 44

