VÄRLDENS BÄSTA DISKARE SÖKES
Ryds mat AB ute på Skinnarebo golfklubb strävar efter att bli en anläggning som erbjuder sina gäster en
helhetsupplevelse kring sitt besök på Skinnarebo. Även om du inte spelar golf så skall besöket på restaurangen
vara värt en resa. På restaurangen erbjuds allt från dagens lunch, roliga middagar till spännande
matlagningskurser och varför inte ett dopp i vår badtunna. På www.rydsmat.se kan du läsa mer om våra olika
spännande koncept och våra duktiga bönder och grönsaksodlare runt omkring Jönköping.
Ryds Mat har även en verksamhet som bedriver catering till bröllop, företagsevent, konserter och privata fester.
Det som skiller Ryds Mat från många andra cateringfirmor är att dem inte bara kan leverera mat färdig att ätas
utan även erbjuda lösningar där kockarna kommer ut till kund och lagar maten på plats.
Vi som jobbar på Ryds Mat är ett team med: Kockar, servitriser, hovmästare, bröllopskoordinatorer,
eventkoordinatorer och annat löst folk som bara brinner för att dela vår vision om att erbjuda våra kunder en
helhetsupplevelse kring maten vi serverar.
Skinnarebo ligger 1,4 mil söder om Jönköping och erbjuder sina kunder en 27 hålsbana i en trevlig omgivning
med god service här finns det även möjlighet till övernattning i en utav våra stugor eller i campingen
anläggningen har även en riktigt fin golfshop med en proffsig och trevlig pro. 2015 vann klubbchefen Unni
Ekenberg det fina priset “årets klubbchef” där hon krigade mot alla andra klubbchefer runt om i Sverige - Unni vill
erbjuda en mer folklig anläggning där gästerna blir sedda.
Vi söker nu en Diskare som kan jobba 75% det vill säga i snitt 30 timmar i veckan.
Som diskare är det viktigt att du uppfyller följande krav:
-Punktlig och strukturerad
-Känsla för att skapa och upprätthålla organisation
-Hanterar flytande Svenska i tal och skrift
-Körkort och bil ( restaurangen ligger 20 minuter från Jkpg city och har inga bussförbindelser )
-Kunna hålla ett högt tempo utan att släppa på kvalitet
-En positivt inställning
-Inget krav på tidigare yrkesvana men förmågan att lära sig snabbt är viktig
-Känsla för hygien
-Ansvarstagande
Som diskare kommer du att arbeta med en check-och ansvarslista där dina arbetsuppgifter/ansvarsområde noga
är beskrivet. Några exempel på hur dessa kan se ut:
Du ansvarar över att hålla rent och snyggt runt omkring dig när du jobbar, att kvalitetssäkra den rena
disk du producerar
Att med hjälp av orderlistor packa om disken på nya ordrar till nästkommande jobb
Att med hjälp av rutinlista sköta din del utav den dagliga verksamheten som rör dina uppgifter
Anställning från och med 15:e April - till slutet av September men chans till förlängning.
Schema ser ut enligt följande:
Onsdagar: 10:00-18:00
Torsdagar: 12:00-20:00
Lördagar: 22:00-06:00
Söndagar: 14:00-22:00
OB TILLÄGG NÄR MAN JOBBAR NATT ÄR FÖLJANDE
● För arbetstid förlagd mellan kl. 01.00 och 06.00 utgår OB-ersättning vid nattarbete utöver ordinarie OBersättning. Då kan det se ut såhär (22.35+19.69=42.04kr)
Rekrytering kommer att ske löpande.
Har ni några frågor är det bara att höra av er till kontakt@rydsmat.se
När jag var 15 år började jag min karriär som diskare!
Glada hälsningar Emanuel - grundare och chef på Ryds Mat AB

