Er du vild med øl og god mad?
Er du vild med øl og god mad?
Vi regner med at få rigtig travlt på Nørrebro Bryghus, når vi får lov til at åbne igen.
Derfor søger vi nye deltidstjenere, der har lyst til at indgå i vores fantastiske team.
Hvis du kan lide at arbejde i restaurationsbranchen, er servicemindet helt ud i fingerspidserne og
nyder at arbejde i et team med højt tempo, så er det måske dig, vi leder efter.
Det daglige arbejde foregår hovedsageligt på vores Bryghus på Nørrebro, hvor vi har bryggeri, ølbar og
restaurant under samme tag, men også i vores hyggelige Bottle shop/Tasting Room på Reffen.
Vi oplever fremgang på alle fronter, men specielt weekenderne er meget travle, og vi søger derfor efter
deltidstjenere, som er klar på at arbejde i weekendenderne i tidsrummet fra frokost til lukketid
samt hverdagsaftener.
Som ansat på Nørrebro Bryghus får du en dynamisk arbejdsplads med varierende arbejdsopgaver.
Uhøjtidelighed og kvalitet er to af de ord, der kendetegner alt, hvad Nørrebro Bryghus står for.
Vi stiller store krav til os selv og til dig!
Som tjener er du den første, der byder gæsterne velkommen, og den sidste gæsterne ser, når de forlader
restauranten, og det falder dig derfor fuldstændig naturligt at være servicemindet
hele vejen igennem dit arbejde.
Vi forventer, at du har en naturlig interesse for mad og ikke mindst øl.
Du behøver ikke at vide alt, når du begynder, men du skal være klar på at være engageret i et intenst
træningsforløb omkring mad, øl og service, der kommer til at foregå både på bryghuset og
via vores online uddannelsesplatform.
Det er ikke et krav, at du har tjeneruddannelse eller har arbejdet som tjener tidligere, men til gengæld, at du
har energi, er udadvendt, ansvarsbevidst og formår at løfte opgaven selvstændigt såvel som i et team.
Hvis du kan sige ja til ovenstående, lover vi dig en fantastisk arbejdsplads, hvor vi har et godt sammenhold.
Du bliver en del af Danmarks ældste eksisterende mikro-bryggeri, som udelukkende brygger
100% økologisk kvalitetsøl.
Vi har overenskomst, og vi tilbyder dig naturligvis gode forhold, og ikke mindst verdens bedste
fyraftensøl efter endt arbejde :)
Lyder det som noget for dig, og er du frisk på at starte op i starten af maj?
Så send en ansøgning med CV til vores restaurantchef Lene Rasmussen på
info@noerrebrobryghus.dk mærket ”Tjener Nørrebro bryghus”.

