
VI SØGER:

Erfarne tjenere
 

Nogen kalder os nørder. Og det er helt OK. For det hele handler om passion og kær-

lighed til det, vi gør. Hvad enten det er at lave mad, servere eller kaste pétanqu-

ekugler. 

Vi søger erfarne tjenere, som har rutine og flere års erfaring i at svinge taller- 

kenerne ud til gæsterne med et varmt “allez”. Personer, som kan bistå i arbejdet 

med at lede serviceteamet, og som har lyst til at tage ansvar for, at vi leverer den 

højeste kvalitet - også når vi løber allerhurtigst og er under press.

Vi elsker mangfoldighed, og du kan have hentet din erfaring mange forskellige steder 

fra. Her er et bud på egenskaber, som vi tror er vigtige for, at vi falder i hak.  

Vi forestiller os derfor, at du: 

• har cirka 3 års erfaring som tjener

• drives af at give gæsten en unik oplevelse

• har en nørdet interesse for mad og drikke.

• kan lide at være med til at udvikle og motivere et team

• er organiseret og struktureret

• har en uhøjtidelig tilgang til tingene 

• tror på læring og videndeling

• måske har lidt erfaring med ledelse inden for restaurations- og oplevelses- 

branchen

Herudover håber vi, at du er en glædesspreder, en teamplayer, et energibundt, en 

menneskeelsker - kort sagt, en rigtig god kammerat og kollega.

Boulebar er en værdidrevet bevægelse. Vi ser gerne, at du - ligesom vi - tror på en  

inkluderende og solidarisk virksomhed, hvor man har stor tillid til hinanden. Vi 

ønsker, at du skal vokse under dit arbejde. Derfor har vi fokus på udvikling og  

uddannelse. Hvert år tager vi på inspirationsture sammen - og er der overskud går en 

del af det tilbage til alle medarbejdere. 

Vi er nu ca. 180 ansatte fordelt på seks forskellige Boulebarer i Sverige og Danmark 

- og vores rejse er kun lige begyndt. 

Hvor: København  Hvad: Deltid (timeløn)          Hvornår: Hurtigst muligt

Vi interviewer løbende. Send gerne ansøgning og CV til carolin.olsson@boulebar.dk

Merci!

 


