Kesäkahvila BRITA:ssa kesätyötä!
Laajasalo-Degerö Seura r.y. avaa Ylistaloon taas kesäkahvila BRITAn. Tarjoamme ensisijaisesti
oman saaremme 9-luokkalaisille kesätyömahdollisuuden.
Kesäkahvila Brita aukeaa kesäkuun alussa ja sulkeutuu elokuussa. Työajat tulevat aluksi olemaan
arkipäivisin kello 10–18, mutta saattavat muuttua kesän kuluessa asiakaspalautteen mukaan.
Haluamme palkata 15–20 nuorta kesätyöntekijää ensisijaisesti omalta saareltamme. Palkkaus on
345,00€ (2 viikon ajalta), joka on kesäduuni projektin mukainen palkka.
Työtehtävät
Kahvilatarjoilijan työ on myynti- ja asiakaspalvelutyötä. Hän palvelee kahvilan asiakkaita
esittelemällä tuotteita, ottamalla vastaan asiakkaan tilauksia sekä rahastamalla ne. Useimmiten
hän myös annostelee tilatun tuotteen sekä valmistaa erikoiskahvit, kuten esimerkiksi espresson ja
latten (tämä tehdään automaattilaitteilla).
Joissakin tapauksissa tarjoilija tarjoilee suoraan pöytiin. Kahvilatyöntekijä huolehtii myös asiakasja työtilojen siisteydestä ja puhtaudesta.
Työympäristönä on kahvilan asiakaspalvelu- ja keittiötilat. Kesäkahvila Britassa on myös
ulkoterassi.
Työn vaatimukset
Tarjoilijalta edellytetään tarjoilija- ja asiakaspalveluosaamista, hyvää palveluasennetta, kykyä tulla
toimeen erilaisten asiakkaiden kanssa, joustavuutta ja oma-aloitteisuutta.
Kielitaito on tarpeen.
Työpäivän kiireiseen aikaan tarvitaan hyvää muistia ja kykyä järjestelmälliseen työskentelyyn.
Työssä ei saa hermostua kiireessä eikä hankalissakaan asiakastilanteissa.
Hygieeninen työskentelytapa on keskeistä ammatissa.
Työ on pääasiassa seisomatyötä, joten erityisesti selkä ja jalat joutuvat rasituksen kohteeksi. Hyvä
fyysinen kunto on tarpeen.
Työssä joutuu käsittelemään erilaisia ruoka-aineita sekä mahdollisesti kemiallisia puhdistusaineita,
joten työ ei sovi ruoka- tai puhdistusaineille allergiselle.

Täytä mukana oleva työhakemus ja palauta se ensi tilassa osoitteeseen osmo.rantakari@live-andplay.com, voit myös soittaa ja esittää kysymyksiä tarjolla olevasta kesätyöpaikasta arkisin kello 912:00 välillä Tarmo Timoselle puh. 040 500 3262. Ilmoitamme kaikille hakijoille toukokuun 12 pv
työtilanteen.

Kesäkahvila Brita -työnhakulomake
Nimi ja syntymäaika (kirjoita erityisen selvästi!)
____________________________________________________________________________________________
Puhelinnumero __________________________________________________________________________
Sähköposti _______________________________________________________________________________
Osoite ____________________________________________________________________________________
TYÖTÄKOSKEVAT TOIVOMUKSET
Milloin voit aloittaa työn? _______________________________________________________________
Voitko työskennellä tarvittaessa myös viikonloppuisin?

Kyllä______

En ______

Onko sinulla Helsingin Kaupungin myöntämää 9-luokkalaisten Kesäseteliä (300€) ___________
Jos olet peruskoulussa, millä luokka-asteella? ______________________________________________________
Oletko suorittanut muita kursseja (esim. hygieniapassi, Ensiapukoulutus?)
___________________________________________________________________________________________________________
Erityisosaaminen (esim. kielitaito tai ATK-taidot, musiikki yms.)
____________________________________________________________________________________________________________
TYÖKOKEMUS
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
LISÄTIEDOT
Kirjoita vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi

Palauta hakemus spostiin osmo.rantakari@live-and-play.com

