Kökschef
Thörnströms Privata Rum / Studio Thörnström
Privata Rum öppnade i oktober 2009. Tanken är att vara en förlängning och
komplement till Thörnströms Kök. Hos Privata Rum ska du uppleva samma
njutning men under lite mer privata former. Vi finns på Postgatan nere vid
Stenpiren. Nära Göta Älv, Operan, och Stadsmuseet samt på Viktoriagatan 22
i vår nyetablering Studio Thörnström.
Restaurangen är en egen mindre organisation men drivs i samspråk med
moderbolaget Thörnströms Kök där ett samarbete mellan respektive
restaurangchef finns.
Privata Rum arbetar med matskolor, middagar, provningar, gästspel, catering,
event, delikatesstillverkning. Med Privata Rum/Thörnströms Event AB har vi
en stor karta där vi alltid ser möjligheter.
Du drivs i din tjänst att varje dag skapa det bästa för gästen och för företaget.
Du ser förändringar kring varje event som en positiv utmaning. Du ser också
att en flexibel arbetstid är något du stimuleras av. I vår verksamhet är
samarbete viktig då vi arbetar tillsammans med Thörnströms Kök.
Du skall ha ett ekonomiskt sinne, en god organisatorisk förmåga samt
använda dig av våra styrsystem som hjälp i ditt arbete, genom flexibelt och
tydligt ledarskap ska du vara ett stöd i utvecklingen av vår restaurang.
Tjänsten omfattar i huvudsak kvällstid.
Du bör vara utåtriktad, kreativ och en ansvarsfull person med stort intresse
och god kunskap för mat dryck. Vilja och entusiasm att utveckla
restaurangens verksamhet enligt företagets tydliga vision.
Du kommer att ha ansvar för daglig drift, ekonomi och personal.
Vi förutsätter att du har branschvana och erfarenhet från arbetsledande
befattning. Vi ser att du har B-körkort.
Tjänsten ska tillsättas omgående eller efter överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 22 februari 2019
Skicka din ansökan till:
anne@privatarum.com
Anne Thörnström

Privata Rum
Postgatan 2, 411 13 Göteborg
+46 31 132066, info@privatarum.com
www.privatarum.com

Thörnströms Kök
Teknologgatan 3, 411 32 Göteborg
+46 31 162066, info@thornstromskok.com
www.thornstromskok.com

Studio Thörnström
Viktoriagatan 22, 411 25 Göteborg
+46 31 132066
info@privatarum.com

