Manager – Chido Mexican
Grill
Vi søger en ny talentfuld Manager til vores butik i Mejlgade i Aarhus.

Det er vigtigt for os, at din stolthed og ikke mindst passion for mad og mennesker skinner igennem og
dermed er med til at sikre, at vores gæster altid får en god oplevelse.
Du skal have lyst til at vise initiativ og ansvar, og du skal synes, det er sjovt og udfordrende at arbejde med
og udvikle dine kolleger og se dem vokse sammen med dig.
Det vigtigste for os er, at vi har det sjovt på jobbet samtidig med, at vi skaber de gode resultater. Det viser
du ved selv at arbejde sammen med dit team og gå forrest på gulvet.

Vi forventer at:
•
•
•
•
•

Du motiverer og udvikler dit team til at løfte salget.
Dit høje energiniveau smitter af på både dine gæster og
kollegaer.
Du er dygtig til at strukturere dine opgaver og derved nå
butikkens mål.
Du går forrest og sikrer dig, at dit team følger dig.
Du har en naturlig interesse for mad og kundeservice

Arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•

Udarbejdelse af vagtplaner
Ansættelse og udvikling af kolleger
Den daglige ledelse
Varebestillinger
Og mange andre opgaver.

Du bruger din tid på gulvet sammen med teamet for at sikre høje
standarder. Det betyder også at stillingen kræver, at du kan arbejde
aftener og weekend. Din primære tid bruges på gulvvagter suppleret
med let administrations arbejde.

Du tilbydes:
•
•
•
•

Et spændende og udfordrende job i en voksende virksomhed
Dygtige og kompetente kolleger samt en virksomhed med
positive værdier.
Et job med ansvar og indflydelse
Mange muligheder for personlig- og faglig udvikling

Arb ejdssted:
Chido Mexican Grill i
Mejlgade, Aarhus C
Arb ejdstid:
Fuldtid
Stillingstyp e:
Store Manager
Hjemmeside:
www.chido.dk
Ansøg ningsfrist:
16-03-2018

Vi indkalder løbende til samtale,
så send gerne din motiverede
ansøgning og CV hurtigst mulig.
Vi glæder os til at høre fra dig!
Ansøgning sendes til:
jobs@chido.dk

