
JOBBA PÅ SKOTTVÅNG I SOMMAR?

Från och med midsommar till mitten av augusti söker vi KOCK på heltid - finns också
möjlighet till extraarbete både innan och efter.

Vi är en restaurang mitt ute i skogen mellan Mariefred och Gnesta med många besökare
sommartid. Vi har öppet både dag- och kvällstid och alltid stängt måndagar.
Vi har en väletablerad livemusikscen (som vi hoppas kan återuppstå i någon form under
sommaren). Skottvång är även en kulturhistorisk turistattraktion med museum, konstrunda,
smedja som säljer lokalt hantverk, stugor för boende, kolmila som tänds varje år och ligger
precis vid Sörmlandsleden och vid både paddel- och cykelleder.
Vi riktar oss mot en bred målgrupp och har vår kulinariska bas i husmanskost gjord från
grunden - dock välkomnar vi alltid nya kreativa idéer och är mycket måna om att ta vara på
all mat och i princip ha noll svinn. Detta innebär att vi byter meny alltefter vilka råvaror vi har
att jobba med - vilka som är i säsong, vad vi har att tillgå som vi kan kreera nya rätter av osv.
Vi har alltid några klassiker och måsten på menyn men i övrigt försöker vi variera oss.
Självklart har vi även alltid vegetariska/veganska alternativ.
Dagtid serverar vi även matiga mackor, glass och fikabröd och på kvällarna har vi ibland
grillbufféer utomhus samt hoppas att vi kan (om restriktioner tillåter) återuppta vår populära
söndagsbuffé under sommaren.

Vi ser gärna en kock med flera års erfarenhet, som kan vara självgående och självständig
och som kan ta ansvar för kvalité och att arbetet flyter på i köket under sitt pass. Vi är alltid
minst två i köket under varje arbetspass där Du är den mer erfarne och sköter varmköket.
Självklart hjälps vi alltid åt i personalstyrkan och behövs det ryckas in någon annanstans
försöker vi alltid ”utbilda” alla i personalen att vara så all-round som möjligt.
Vi är ett väl sammansvetsat opretentiöst gäng som tycker att det ska vara god rejäl mat till
ett bra pris utan krusiduller, som tycker att det är viktigare att gagga och garva med gästen
och få dem att slappna  och ha en trevlig kväll av än att nödvändigtvis servera vinet från rätt
håll 😊.

Schema kan vara både vardagar och helger men det kommer vi överens om tillsammans
med resten av kökspersonalen. Lön enligt ök. Övernattning kan ordnas om det blir sena
kvällar.

Vi hoppas på att få in en pålitlig, flexibel, stresstålig, trevlig och gästfokuserad person i vårt
gäng och att vi får en rolig, matglad, händelserik sommar tillsammans!
Om du är intresserad, maila en kort presentation om dig själv till info@skottvangsgrufva.se
eller ring 0158-25900 om du vill ha mer info.

Dela gärna detta vidare!

/Maria


