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Tjenere til weekend -og ferie, søges til at skabe unikke oplevelser på Skovmøllen 

Blot et lille kvarters køretid fra Aarhus centrum finder du Restaurant Skovmøllen idyllisk beliggende midt i 

Marselisborg skovene og Moesgårds dybe stille ro. 

Her driver vi en restaurant hvor vi lægger stor vægt på den historiske og unikke gæsteoplevelse. Vi tror på 

at trivsel og det gode arbejdsmiljø er kimen til at både vores medarbejdere og gæster vender tilbage til 

skovmøllen igen og igen.  

Vi har på Skovmøllen travlt med at skabe sublime oplevelser for vore mange restaurant - og selskabsgæster, 

og har derfor brug for flere tjenere og opvaskere især til weekender, helligdage og ferier.  

Du behøver ikke være udlært tjener, men du må meget gerne have erfaring for lign job og opgaver.  

Konkrete opgaver  

• Tjener til hovedsageligt selskaber fra april – oktober, samt ferier og i løbet af sommeren 

Vores forventninger til dig 

• At du har et godt servicegen og klar til at byde gæsterne velkommen 

• At du er professionel og tager tjeneropgaven seriøst 

• At du formår at læse gæsten og gæstens behov 

• At du er pålidelig og fleksibel – tager en ekstra tørn når der er behov for det 

• At du har et godt overblik og kan skabe struktur, især når der er pres på 

Det kan du forvente af os 

• En helt unik arbejdsplads i fantastiske omgivelser 

• En arbejdsplads hvor vi lægger stor vægt på det gode arbejdsmiljø og hvor trivslen er i top 

• Ca. 10 - 15 timer ugen – primært weekender. Med mulighed for flere timer i 

højsæson/sommerferien.  

• Løn efter kvalifikationer  

• Forventet ansættelse senest 1. april eller hurtigst muligt 

Er du interesseret i stillingen, så ring endelig og kom for vi til snak, god kaffe/chokolade eller hvad du bedst 

kan lide. Du kan også sende en mail til AC på ac@skovmollen.dk   
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