Hovmästare
Klart Skepp koncernen består av flera bolag vilka har anknytning till varandra och där synergieffekterna är tydliga. I
koncernen ingår Marina läroverket som är en fristående skola med huvudinriktning på gymnasieutbildningar med
marin profil. Skolan har även en YH-utbildning för utbildning av fartygsbefäl till skärgårdstrafiken och kortare kurser
med nautisk inriktning. Koncernen har även en ö, Idskär, som används i huvudsak för undervisningen. Klart
Skepp båtcharter är ett rederi som driver fartygen Älva, och Belle Amie samt två mindre motorfartyg. Fartygen
används både för skolsegling i gymnasiet och för kommersiell charter. Vidare ingår även Cedergrenska Tornet och
Hamnkrogen som är fest- och konferensanläggningar i Stocksund. Koncernen har ca 80 anställda och omsätter ca 80
miljoner. Läs mer om Stocksundsgruppens olika verksamheter på www.stocksundsgruppen.se

Vi söker en hovmästare till vår fest- och konferensanläggning Cedergrenska Tornet AB. Vi söker dig som
vill vara med och skapa våra gästers upplevelser på tornet och bidra till att de lämnar oss med en större
portion livsglädje i kroppen. Ditt huvudsakliga fokus som hovmästare är att vara närvarande i driften på
restaurangen och se till att våra gäster får bra service och att din personal trivs. Vi arbetar i ett team där ett
gott samarbete är viktigt.
Kvalifikationer
Vi söker nu dig som har en relevant utbildning inom området och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
som hovmästare samt erfarenhet av att leda personal. Du har flera års erfarenhet i branschen och har goda
mat- och dryckeskunskaper. Dina kunskaper i svenska och engelska är goda i så väl tal som i skrift.
Personliga egenskaper





Du är noggrann och har känsla för detaljer.
För att lyckas i din roll ser vi att du är prestigelös, empatisk och en inspirerande glädjespridare.
God samarbetsförmåga och ett flexibelt arbetssätt är personliga egenskaper som vi värdesätter
högt.
Erfarenhet av att koordinera daglig drift är meriterande.

Tjänsten är en varierad kvälls- och dagtjänst med både vardagar och helger. Omfattning är 50-100 %. Våra
lokaler finns i en vacker miljö vid Stocksunds hamn i Danderyd och vi är ett glatt gäng att arbeta med. Läs
mer om vår verksamhet på www.stocksundsgruppen.se. Vi tillämpar individuell lönesättning. Intervjuer
kommer att göras löpande.
Ansökan och kontakt:
Skicka din ansökan till rekrytering@cedergrenska.se
Vid frågor var vänlig och ring:
Verksamhetsansvarig Inga Rublevska, 08-506 532 11

