Kallskänka/Bagare/ Konditor till LeDap Stockholm
LeDap Group lanserar nu ett helt nytt och innovativt koncept kring padelhallar där spelare
och besökare får en unik och dynamisk helhetsupplevelse. Padelhallarna som går under
namnet LeDap, kommer etableras på utvalda destinationer i Europa och övriga världen.
LeDap Stockholm, beläget vid Norrviken, Sollentuna är först ut och öppnar i mitten av
augusti.
LeDap Stockholm kommer att husera 16 panoramabanor inomhus samt sex banor utomhus.
Två tävlingsbanor på hög internationell nivå med över 12 meter i takhöjd och utspring. Runt
banorna byggs stora permanenta läktare och plats för studio för live-sändningar. Tretton
dubbelbanor samt singelbanan har en takhöjd på 9 – 10 meter, varav 10 banor med
permanent utspring.
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla och bygga upp vårt café-, restaurang- och
cateringsortiment till framtidens padelarena. Restaurangen kommer att ha en hög nivå på
köket med allt från enklare rätten till finare middagar.
För att kunna satsa på vårt kalla kök söker vi nu en kreativ och kompetent kallskänka, som
genom sin erfarenhet och driv kan bidra till vår utvecklingsresa. Med ett helt nytt kök och
egen bageridel, finns det stor möjlighet att vara kreativ i köket.
Vi ser att personen vi söker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gillar att skapa nyttiga sallader, smörgåsar/smörrebröd som kommer att finnas med
på både lunch- och middagsmenyn
Bakar nytt bröd till vår frukost, lunch och middag
Du kommer ansvara för bageriet och vår bardel där det kommer att erbjudas
”nyttiga” sötsaker och bakverk baserat på vad våra kunder efterfrågar
Du gillar att ta egna initiativ. Du gillar också ansvar och är duktig på att planera ditt
eget arbete i köket
Du är en stolt representant för vårt varumärke och den mat som du skickar ut från
köket till våra gäster.
Du är morgonpigg
Sociala delen är mycket viktig för oss, du får inte vara rädd att möta nya människor
Renhållning, städning och temperaturkontroller ingår i ditt arbete
Goda kunskaper i svenska och/eller engelska

Vi erbjuder dig:
•
•
•
•
•
•

Ett helt nytt kök/bageri med oändliga möjligheter
En arbetsplats med mycket glädje och de stora möjligheterna, där du får träffa olika
människor i arbetet dagligen
Chansen att arbeta inom ett växande företag där du kan följa med oss på resan
Arbetstider som är inte bara betyder kvällar och helger
Arbetsmiljö och hälsa är viktig hos oss och alla våra anställda har tillgång till vårt
välutrustade gym och självklart finns det möjlighet att spela padel både med kollegor
och tränare
Ett nätverk/kontaktnät över hela Europa inom padel

Det är meriterande om du har:
•
•
•

Ett intresse för hållbarhetsarbete i kombination med mat
Vi värdesätter att du är en social person som trivs med att arbeta både självständigt
och i arbetslag
Gillar att träna och gillar att spel padel, dock inget krav

Anställningsform: Tills vidare, med 6 månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Tidig morgon till sen lunch
Ansökan: Skicka din ansökan senast 20 maj till fili@ledap.com
Ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare
Lön: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: HRF

