
RESTAURANGCHEF SÖKES 

Nu söker vi dig, en passionerad och dynamisk restaurangchef som brinner för ditt yrke, har 

ett härligt driv och känsla för service i en miljö från en underbar 1700 tals epok.  

Till oss kommer gäster för att uppleva god mat, vackra miljöer och ett varmt välkomnande.  

Vi är ett litet familjeföretag som driver Husby Säteri, 1 mil utanför Söderköping mot St Anna 

Skärgård 

KVALIFIKATIONER OCH EGENSKAPER;  

• Stark känsla för service och gästupplevelse 

• Aktivt coacha ”din” personal 

• Stort intresse för mat & dryck 

• Stort plus om du är sommelier eller har likvärdig utbildning 

• Bra förmåga att kommunicera och leda 

• Svenska och engelska i tal och skrift 

• Personalansvar och schemaläggning 

• Utbildning och uppföljning av personal 

• Informera och kommunicera med andra avdelningar 

• Servering av mat & dryck till våra gäster 

• Verka i högt tempo 

• Rak i din kommunikation och vara prestigelös med i själva driften 
 

Villkor: 

• Tillsvidareanställning på heltid med tillämpad provanställning 

• Arbetstid vardagar och helger med fokus på kvällar 

• Lön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns 

Är du redo för att jobba på en majestätisk plats med fina arbetskamrater då är du 
varmt välkommen att skicka in en ansökan till oss! 

Skicka din ansökan eller frågor om tjänsten till: 
info@husbysateri.se 
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