
Lediga tjänster Södviks Gästgivaregård 

Extrapersonal vår-höst-vinter 2015/2016 

Gästvärd/värdinna, kock/köksbiträde, serveringshjälp 

Vi söker någon som vid behov, både på kort varsel och planerat, tar emot inbokade gäster, sköter in- 

och utcheckning, serverar frukost, kanske serverar middag, och städar gästvåningen dagligen och 

efter gästernas avresa.  

Ett köksbiträde eller en kock som antingen själv eller tillsammans med oss ta emot t.ex. en busslunch 

eller en beställd middag och/eller arbeta i köket när vi har restaurangen öppen t.ex. påsk, Öland 

Spirar, Skördefest och andra helger och evenemang. Samma gäller även för extra serveringspersonal. 

Vi är öppna för att diskutera hur just Du skulle kunna vara en resurs på Gästgivaregården. Kontakta 

oss på 0708-303 464 eller e-post karl@sodviksgastgivaregard.se om vilka möjligheter det kan finnas 

som passar både dig och oss. 

Sommarpersonal 2015 

För samtliga tjänster gäller perioden v.27-32 2015 (eventuellt kan även vecka 26 och/eller vecka 33 

bli aktuell). En av förmiddags- och eftermiddagstjänsten kan eventuellt kombineras till en 

heltidstjänst. 

Frukostvärd/värdinna  (deltid 50 %) tisdag-lördag kl. 07-11 

Frukostvärden har ansvar för att tillreda, servera och duka av frukost i vår Matsal mellan kl. 8-10. 

Under högsäsong serveras frukosten som buffé som vid varje tillfälle skall upplevas vara attraktiv och 

välfylld för våra gäster. Varm mat ska kunna serveras på beställning. I arbetet ingår även frukostdisk, 

att planera inköp, att städa kök och Matsal efter frukostserveringen och utcheckning av gäster.  

Hotellstädare/städerska         (deltid 50 %) tisdag-lördag kl. 10-14 

Hotellstädaren har ansvar för att gästvåningens rum och övriga allmänna utrymmen alltid är 100 % 

avseende städning och komfort.  Daglig städning av samtliga rum. Veckovis storstädning med extra 

grundlig rengöring. Ansvar för linneförrådet med förbrukningsartiklar, med beställning och 

uppackning av leveranser från Lindbytvätten. Tvätt och strykning av vissa handdukar, örngott och 

egna textilier. 

Gästvärd/värdinna, servering (deltid 50 %) tisdag-lördag kl. 15-19 

Receptionsarbete kl.15-18 med incheckning av gäster i vår Bar & Matsal. Hjälpa våra gäster på plats 

till sina rum och kunna lämna viss turistinformation om de så önskar. Samtidigt är restaurangen 

öppen för allmänheten och ska erbjuda enklare rättare med servering och take-away. Beställd 

bordsservering påbörjas kl. 18. 

Är du intresserad? För mer information och fullständig arbetsbeskrivning kontakta oss på  

0708-303 464 eller e-post karl@sodviksgastgivaregard.se. 

Sommarteater 2015 

Är du intresserad av att arbeta eftermiddagar/kvällar 10 dagar i vecka 29-30? Vi behöver i första 

hand kökspersonal men även servering. Kontakta oss på 0708-303 464 eller e-post 

karl@sodviksgastgivaregard.se  


