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Som Restaurangansvarig på Gammelgården ansvarar du för restaurangens drift. 

Du har god kontakt med samtliga avdelningar inom Scandinavian Resort och bidrar 
till god stämning och utveckling. 

Huvudarbetsplatsen är på Gammelgården med nära kontakt med VD. Du arbetar 
mycket i driften och är med vid alla typer av arrangemang som arrangeras på 

Gammelgården.  

Du är tillsammans med övriga i vårt team inom Scandinavian Resort en viktig 
kugge i hjulet och vårt ansikte utåt mot våra gäster, leverantörer och 

företagskontakter. 

 

Arbetsuppgifter 
Som restaurangansvarig på Gammelgården ska du leda arbetet i restaurangen, inspirera personalen och 
kvalitetssäkra restaurangupplevelserna ut mot våra gäster. Det ingår även att se till att vi följer våra avtal 
rörande mat och dryck. Du ansvarar för rutinerna i restaurangen, att dessa följs och att utveckla dem så 
att arbetet är lätthanterligt och flexibelt. Uppföljning av händelser och rapportering till VD. Se till att 
gäster och personal känner sig välkomna och sedda.  

 
Du ansvarar för 
Restaurangens verksamhet på Gammelgården  
Personalen  
Utveckling av restaurangen 
Coacha personalen 
Medarbetarsamtal 
Schemaläggning 
Kontroll av inköp av mat, dryck och utrustning 
Avtalsuppföljning 
Kvalitetssäkring 
God ekonomi 
Effektivisering av försäljning och personal 
Budgetansvar 
Kontering av fakturor 

 
Medlem i arbetsledargruppen 
Arbetsledargruppen har tät kontakt med varandra och är en grupp utsedd för att tillsammans 
driva verksamheten framgångsrikt. Arbetsledarna är våra” Role Models” och har en oerhört 
viktig roll hos oss. 
 



Möten 
Medverka på möten som du kallas till; bl.a. Arbetsledargruppens möten 
och avdelningsmöten. 
Möten i din egen personalgrupp. 

 
Delaktig i budgetarbetet 
Du förväntas vara väl insatt och delaktig i den budget som är görs för restaurangen 
 
Personalansvar 
Som arbetsledare inom Scandinavian Resort har du ett personalansvar, dels mot din egen 
personal men även mot all personal som jobbar hos oss.. Du ska leda, motivera, 
entusiasmera, utveckla och engagera din personal. Du ska se till att de alltid ”har kul & mår 
bra”, att de har förutsättningarna för att lyckas med sin uppgift. Du ska med ditt passionerade 
ledarskap få dem att växa, se till att de varje dag levererar hjärtlig service i världsklass. 
 
Schemaläggning 
Du ansvarar för schemaläggning av restaurang gammelgården och att antalet timmar 
planeras väl. Schemaläggningen sker i Caspeco som är vårt timrapporteringssystem. 
 
Arbetstid 
Din arbetstid kommer vara varierande. Som restaurangansvarig är det viktigt att vara på plats då det 
händer. Vissa perioder är väldigt intensiva med mycket på gång. Vi ska se till att du alltid är ledig 1-2 
dagar i veckan och du planerar själv in när det passar i samband med 
schemaläggningen för din avdelning. 
 
Tjänsten 
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning. Arbetet innebär heltid. 
Timmarna kommer variera per månad. Tjänsten förväntas tillträda 2018-11-01. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


