
SERVERINGSPERSONAL 
TILL TRATTORIA VENTI & LA VOLTA
Vill du vara med och skapa magi?  
Att ta The Vault Hotels restauranger till nya höjder.

Vi behöver förstärka våra restauranger med både fast och  
extrapersonal som kan jobba vardagar och helger.

Är du en glad person som har respekt och passion för ditt arbete och 
älskar att träffa människor, då är det dig vi söker. Du har ett leende som 
smittar och ett intresse för att ge våra gäster bästa möjliga service. Du 
har lätt att skaffa dig överblick samt en förmåga att hålla huvudet kallt i 
stressiga situationer, ordningsam och tar eget ansvar för att lyckas. Kan 
jobba självständigt men är även en lagspelare och vet att vi enbart kan 
lyckas tillsammans.

Är du redan utbildad och/eller har erfarenhet inom yrket ser vi det som 
en bonus. Viktigast av allt är din vilja och din positiva personlighet att ge 
våra gäster något utöver det vanliga.
 
EGENSKAPER OCH ERFARENHETER

• Du har helst erfarenhet inom servisyrket. 
• Du är kvalitetsmedveten och en god lagspelare. 
• Du jobbar alltid efter att sätta gästen i fokus. 
• Du har en positiv inställning till gäster och kolleger.
 
INTRESSEN OCH VÄRDERINGAR

• Du har en brinnande passion för mat och dryck. 
• Du ser dig själv som en person som drivs av att leva i denna miljö. 
• Att alltid jobba för att skapa och utveckla både dig själv och 

 dina kolleger. 
• Att vara uppdaterad vad som händer, samt ha ett naturligt intresse 

att följa trender och uppdateringar från mat/dryckesvärlden. 

Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats i en fantastisk miljö, i ett stabilt och 
expansivt företag där det finns goda möjlighet att utvecklas och kunna 
klättar i karriären om man så önskar.
 
ANSÖKAN:

Ansökan skickas till mikael@roomrepublic.se 

Märk ansökan med ”Serveringspersonal” 

Rekrytering sker löpande.
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