Bargruppen
Stillingsopslag
Hvis du er en af de slags mennesker, som elsker at skabe den helt rigtige stemning til et lækkert
studiemiljø i en bar, eller du synes det er noget af det hyggeligste at snakke med nye
mennesker, så skal du være en del af vores Bargruppe. Det er overhovedet ikke et krav fra vores
side at du har erfaring som bartender i forvejen, fordi alle kan være med. Her handler det langt
mere om at du har lyst og gerne vil være med til at gøre dette sted til et behageligt sted at være
for både vores gæster og de andre medarbejdere. Vi har en meget varierende kundegruppe, så
man skal kunne læse rummet, om der er brug for musik som hjælper vores studerende til at
kunne læse sig igennem deres pensum eller om der er gæster som har brug for en tidlig
fredagsbar stemning.

Dine arbejdsopgaver
- Pasning af baren i eftermiddagstimerne fra kl. 15-19.
- Servicering af gæster.
- Stemningsskaber.

Det vi kan tilbyde retur
Dette job er en fantastisk mulighed for dig, som er ny i Esbjerg, til at lære en masse nye
mennesker at kende. Grunden til dette er fordi at jobbet er et meget socialt job hvor du får
snakket en del med nye mennesker, fordi du skal sørge for at vores gæster hygger sig. På dit CV
kan du skrive at du har bartender erfaringer som kan med til at skaffe dig fremtidige jobs.
Vi forventer til gengæld at du tager ansvar og ejerskab for det arbejde som du ligger i stedet, og
at du har nogle ambitioner om at være med til at skabe de bedste oplevelser, som skal være med
til at løfte stedet. Vi forventer du har lyst til at lægge fast 15 timer månedligt som du, udover
erfaring, bliver belønnet for i form af goder tilknyttet stedet.
For at blive en del af Musikgruppen skal du skrive en kort motiveret ansøgning som du sender til
Troels@tobakken.dk. Vi søger kun et begrænset antal personer til at være en del af denne
gruppe.

