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Tjener på deltid eller fuldtid
Vil du være med til at give Cafe Sofa1s gæster en energifyldt og mindeværdig oplevelse i denne 
sæson? Lige nu leder vi nemlig efter tjenere, der skal indgå i vores team med start pr. 1 april 
2022. 

Hos Cafe Sofa1 ønsker vi at skabe en hjemmelig stemning, hvor gæsterne altid har lyst til at 
komme tilbage og spise igen og igen. Vi er beliggende i skønne Gilleleje, hvor vi servicerer både 
stamgæster og turister i vores dejlige café hele året. Vi foretrækker derfor, at du bor i nærheden, 
eller ikke ser det som en udfordring, at transportere dig til og fra Gilleleje. 

Om jobbet: 
Da vi ønsker at give vores gæster den absolut bedste oplevelse sætter vi først og fremmest en 
dyd i at have et team, hvor humøret og positiviteten emmer ud af alle porer. 
Jobbet indebærer som udgangspunkt:
• Servicering af gæster
• Vejledning af gæster 
• Oprydning og klargøring af drikkevarer 

Om dig: 
Du er let til smil, har naturlig charme, stort overskud og en brændende lyst til at tage dig af 
gæsterne. Da vi er et lille team sørger vi en, som vil passe godt ind i vores uformelle og humoris-
tiske stemning, hvor der er højt til loftet samt frihed under ansvar.

Derfor er det også vigtigt for os, at du er ansvarlig, mødestabil og trives godt med at arbejde 
selvstændigt. Hos Sofa1 løfter vi i flok, så vi forventer også, at hvis du ser en opgave der skal 
løses, at du slår til. Det forventes, at du er fleksibel i forhold til vagter, da der vil være planlagt 
både morgen- og aftenvagter. 

Arbejdstiden er til start 25 timer i weekenden, fredag-lørdag og søndag frem til påsken og vil 
derefter være fuldtid.

Vi kalder løbende til samtale og vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgning sendes til job@sofa1.dk med emnet: Tjener 2022


