
Servitör/Servitris - S A R A H S / NYGATAN 

Vi på S A R A H S & N Y G A T A N  expanderar och söker nu serveringspersonal till 
vårt team, framför allt dig med jobbet som din primära sysselsättning men även vid 
behov. 


Ett litet motto är ”vi älskar att serva dig” och är mycket enkelt samt genomsyrar allt 
vi gör - med prestigelös service och stor flexibilitet skapar vi en total 
restaurangupplevelse i mysig miljö för alla typer av gäster". 

Vem söker vi? 
Vi söker dig som 
- är minst 19 år 
- är social, trevlig & utåtriktad 
- är flexibel och strukturerad 
- är initiativtagande 
- är en teamplayer

- har ett öga för gästen & detaljer


Dina ansvarsområden 
- bordsansvar 
- säker alkoholservering 
- lära dig & ha kunskap om vår mat- &   
dryckesutbud 
- kassahantering (Trivec) 
- öppning/stängning av restaurangen 

Du kommer få jobba i ett starkt, härligt & duktigt gäng där vi värdesätter trivsel allra 
högst. Har man inte roligt och trivs på jobbet gör man inte ett bra jobb, det är så vi 
tänker. Vi vill att vår personal ska växa och utvecklas med oss! 


Vi söker dig som brinner för att jobba med service & människor. Ett stort plus är ett 
intresse för både mat & dryck respektive restaurang & värdskap. Tidigare erfarenhet 
av servicebranschen krävs.


Tjänsten omfattar 100% och kommer ha varierande arbetstider (så som kvällar och 
helger, och luncher) Start omgående. Vi rekryterar löpande så skicka ditt cv så snart 
som möjligt!


Meriterande  
Arbetat inom Restaurang- eller 
Servicebranschen 

Trivec Kassasystem 

Bokningsystemet WaiterAid 


Tjänsten  
Deltid (ca 75%)

Lön - enligt överenskommelse 

Start - omgående/enligt 
överenskommelse  

Kontakt 

Skicka din ansökan till info@sarahs.se alt info@nygatan.se
Alternativt skriv till oss på vår instagram @sarahsgavle / @nygatangavle eller titta 
förbi hos oss.
Södra Kungsgatan 5, 802 51 Gävle /  Nygatan 45, 803 11, Gävle 
Telefon: 026-65 35 03  www.sarahs.se / 026-65 35 02 www.nygatan.se
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