Kallskänka sökes till Möja
Möja Värdshus & Bageri öppnade i ny regi och skepnad våren 2020.
Vi ligger i Berg på Möja i Stockholms skärgård och fastigheten har ett perfekt läge ”mitt i byn” och från
baren, matsalen och den välbesökta trädgården har gästerna en härlig utsikt över gästhamnen. Vi driver
restaurang, bageri och boende vilket gör att vi har gäster från tidig morgon till sen kväll.
I rollen som kallis tillagar du bland annat förrätter, sallader och desserter. I arbetet igår att planera och
förbereda, tillaga och presentera maten på ett tilltalande sätt. Arbetet sker tillsammans med andra som
arbetar i kök och servering.
Kvalifikationer
Att laga mat från grunden med råvaror av hög kvalitet är något du kommer att göra dagligen. På menyn
står klassisk bistromat som alla känner igen och upplever som vällagad och prisvärd.
Ditt ansvar är att leverera förrätter, sallader och desserter samt hjälpa kockarna med prepp inför dagens
meny, både lunch och kvällens a la carte-sittning. En del av jobbet består av att planera och förbereda det
du ska tillaga. Det är ett kreativt och skapande arbete där det är bra att vara intresserad av att testa olika
smakkombinationer. Det är viktigt att ha kunskap om ingredienserna i maten, så att gäster som till exempel
har en allergi kan få information om vad maten innehåller. Att du även behärskar det varma köket är ett
stort plus.
Under perioder kan tempot i köket vara högt. Det är bra att trivas även när det är mycket att göra. Som
kallis arbetar du i arbetslag med andra i köket. Därför är det viktigt att kunna samarbeta med övrig köksoch serveringspersonalen. Arbetsuppgifterna är varierande varför organisationsförmåga, kreativitet och
stresstålighet är förmågor som vi värdesätter. Hygien är viktig i ett kök. Arbetsplatsen ska vara ren och
hygienisk och livsmedel måste hanteras på ett korrekt sätt.
Du kommer att erbjudas arbete både dag- och kvällstid samt helger. Våra ledord är Passion, Omtanke och
Kvalitet vilket innebär att du gör ditt yttersta varje dag för att efterleva dem. I vårt kök arbetar vi effektivt
och med mycket glädje, något som du i högsta grad är delaktig i. Vidare är du uppfinningsrik och trivs i
högt tempo, du motiveras av att alltid överträffa gästens förväntningar. Du behärskar både svenska och
engelska i tal och skrift.
Tjänsten är heltid från juni t.o.m. augusti.
För att arbeta på Möja behöver man bo på ön, möjlighet till personalbostad finns.
Är du sugen på att träffa nya människor, arbeta i ett högt tempo med god service och kvalité i en vacker
skärgårdsmiljö? Då är Möja rätt plats för dig!
Skicka din ansökan och CV till jobb@mojavardshus.se senast 14 mars 2021.

