
Velkommen Under Sejlet
Restaurant Under Sejlet på Sønderstrand i Aabenraa, er kendt for fantastiske 
madoplevelser i en afslappet atmosfære og helt unikke omgivelser midt på 
stranden, hvor vi sætter nærvær og serviceniveauet højt. Det betyder en 
uformel omgangstone, med god plads til smil og godt kollegaskab. Vi står alle 
sammen om at sikre vores gæster en unik oplevelse af gennemført service og 
kvalitet i alt, hvad vi gør.

Som medarbejder på Under Sejlet bliver du en del af et ungt team, hvor vi 
tager hånd om hinanden, og hjælper hvor det er nødvendigt. Her er du sikret 
trygge ansættelsesvilkår, gode rammer og fordelagtige personalegoder. Alle 
har mulighed for at udvikle sig med jobbet og alle bliver mødt med respekt 
for den rolle, vi hver især spiller i helheden.
 
Har du holdningen?
Hos Under Sejlet er du den vigtigste. Både gæsterne og dine kolleger stoler 
på, at du gør dit bedste og udfylder den rolle og det job, du har. For gæsterne 
betyder det en god oplevelse hos os, og for dine kolleger betyder det, at de 
glæder sig til at komme på job igen i morgen. Derfor er det vigtigt, at du er 
smilende, imødekommende og har en venlig, kompetent og serviceminded 
udstråling.

Derudover forventer vi at

• Du er resultatorienteret og en kompetent 
 sparringspartner til ledelsen.
• Du er en motiverende og beslutningsdygtig leder.
• Du har et godt overblik.
•	 Du	kan	tale,	læse	og	skrive	flydende	dansk.
• Du kan tale Engelsk og Tysk.
 
Vi tilbyder

• En udviklende og levende arbejdsplads hvor vi alle arbejder efter et              
 fælles mål om altid at levere den bedste service.
• Frihed under ansvar er vores nøgleord, hvor
 selvstændige og fremad rettede initiativer værdsættes.
• En spændende mulighed for at, udvikle og 
 løfte vores restaurant og selskab muligheder.
•	 Løn	forhandles	individuelt	som	modsvarer	dine	kvalifikationer.

Som	daglig	leder	hos	Restaurant	Under	Sejlet,	skal	du	i	samarbejde	med	det	øvrige	personale	sikre	at	vores	gastronomiske	profil	og	høje	serviceniveau	
smelter sammen i ét, så gæsterne får en totaloplevelse af spændende mad præsenteret og serveret på et højt fagligt niveau.

Det er vigtigt, at du interesserer dig for mad og vin, og er god til at formidle din viden til vores gæster. 
Du skal kunne stå for både a la carte servering samt servering til møder og selskaber.

Daglig leder til Restaurant Under Sejlet

Kontakt:
Søren Ravn
Telf.. 73626203
Mail: sr@horup.dk

Ansøgning sendes til:
Cafe Sønderstrand
Styrtom Skovvej 12
6200 Aabenraa


