
 
 

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB 
söker 

restaurangansvarig 
 

 
Gunnebo Kaffehus och Krog är Gunnebo Slott och Trädgårdars välrenommerade restaurang, 
kafé och bageri. Här sätts fokus på ekologiskt och närodlat, och med platsens utbud som 
utgångspunkt blir måltiden en del av helhetsupplevelsen.  Vi profilerar oss både lokalt och 
globalt och stärker både Gunnebo och Mölndal som resmål. 
 
Nu söker vi dig som kan komplettera vårt team. Som restaurangansvarig brinner du för 
gästens helhetsupplevelse, och vi tror att du anser att hållbarhet, ekologi och närproducerat är 
en självklar utgångspunkt.  
  
Vi har öppet för lunch och kaféverksamhet året om, och serverar såväl konferensgäster, 
bröllop och festarrangemang som temamenyer.  
 
Arbetsuppgifter 
Du ansvarar för matsal, kafé och servering samt bröllop, konferenser, minnesstunder, fester 
och övriga arrangemang på Gunnebo.  
 
Du ansvarar för dryckesutbud inklusive inköp och prissättning.  
 
Du planerar, leder och samordnar arbetet inom området samt följer upp och utvärderar mot 
uppsatta mål och föreslår åtgärder när det behövs. Du ansvarar för personalplanering, 
bemanning och schemaläggning. 
 
Tjänsten omfattar både operativt och administrativt arbete. 
 
Utbildning och erfarenhet 
Du har minst tre års erfarenhet från motsvarande ansvarsområde och vi ser gärna att du har 
eftergymnasial utbildning. Du har goda referenser gällande utveckling av dryckes- och 
måltidsupplevelsen, gärna med ett ekologiskt och hållbart förhållningssätt. 
 
Personlighetskrav 
Du är kundorienterad, kvalitetsmedveten och älskar service. Du är bra på att organisera och är 
en lagspelare som engagerar dina medarbetare.  
 
Övriga kunskapskrav 
Du behärskar svenska och engelska flytande och uttrycker dig väl både tal och skrift.  
Du känner dig bekväm i Office-paketet. 
 
Anställningsform: provanställning, tillsvidareanställning 
 



Omfattning: 100%, schemalagd arbetstid 
 
Önskat startdatum: 1 mars 2021 
 
Lönenivå: enligt gällande avtal, löneanspråk önskas 
 
Ansökan: Sista ansökningsdag: 20 januari 2021 
 
Skicka ansökan till patrik.sewerin@gunneboslott.se eller Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, 
Christina Halls väg, 431 36 Mölndal. 
 
Information lämnas av restaurangchefen Patrik Sewerin på telefon 0706- 01 58 07. 
 
 
Gunnebo Slott och Trädgårdar är en levande 1700-talsmiljö med hantverket i centrum. Här 
fördjupas kunskap om kultur- och naturarvet genom lärande och minnesvärda upplevelser. 
Läs mer på www.gunneboslott.se 
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