
 

 

Vill du bli en av oss i ”Shady Staff”, då ska du läsa detta… 

 

Allmänt: 

Vi söker i första hand sköna människor med erfarenhet av restaurangbranschen. 

Har man koll på vad ”Bakom” betyder i köket och vet vad hygien innebär, ja då har man ett 

försprång. 

Gillar man dessutom att lära sig nya saker och jobba i en miljö där det händer saker i ett högt tempo, 

så är det en klar fördel. 

Vi ser gärna att servispersonalen har erfarenhet, men kan såklart tänka oss att utbilda rätt personer. 

Söker man som ”Runner” på deltid, med att jobba med servering, städ och disk så utbildar vi er. 

Men viktigast av allt, rätt attityd är viktigare än erfarenhet. 

 

Köksansvarig: 

Du är + 25 år med erfarenhet av liknande uppdrag. Du har full koll på hygien, prepp, beräkningar och 

beställningar. Du leder arbetet i köket och är själv den som utbildar övrig kökspersonal. 

Tjänsten är heltid. 

 

Kökspersonal: 

Vi ser helst att du är + 20 år med viss erfarenhet. Gillar jobba i köksmiljön med allt vad det innebär. 

Tjänsten är heltid samt deltid. 

 

Servisansvarig: 

Du är + 25 år med erfarenhet av liknande uppdrag. Du är van med att jobba i kassan och ge service till 

kunderna. Det är din servicekänsla som sätter prägel på restaurangen. Du leder arbetet i servisen och 

utbildar övrig personal. 

Tjänsten är heltid. 

Servispersonal: 

Du är + 18 år och har helst erfarenhet av serviceyrket. Ni jobbar med allt från kassa, servering, 

städning och disk. 

Tjänsten är heltid samt deltid. 

 

Runner: 

Du är en jäkel på att jobba och gillar att ha koll på läget. 

Plock, disk, städning och en del servering är huvudsakliga arbetsuppgifter. 

Tjänsten är på deltid. 

 

 

Dra iväg ett mail med info om dig och vad du är bra på till halmstad@shadyburgers.se 

Gör det NU…   
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