
Om jobbet

TJÄNSTER

Nu söker vi kockar, bartenders, kassapersonal, diskare, diskplockare och 
glassbiträden till sommaren 2021.

Som anställd på Båstad Hamnrestauranger är du en av de viktigaste 
pusselbitarna för gästernas positiva vistelse och upplevelse i Båstad.

Båstad Hamnrestauranger AB består av Fiskekajen, Badkrukan Beachclub, 
Bahia, Fiskekajens Hörna och Glasscafét. Du kommer att vara schemalagd på
våra restauranger både dagtid och kvällstid.

DU SOM SÖKER

Att du är självgående, har stor ansvarskänsla och koll på läget när tempot är 
högt – det tar vi för givet. Och vi ser det som en naturlig del av arbetet att du 
bidrar till en positiv och utvecklande kultur på företaget. Vi ser gärna att du har 
erfarenhet från tidigare arbete på restaurang, med ett stort intresse för dryck, 
mat och service. Men det som är viktigast är din inställning till att vilja jobba 
och utvecklas samt ge gästerna en positiv upplevelse.

OM VÅRA RESTAURANGER

Fiskekajen: ligger i Båstad hamn och är den naturliga mötesplatsen för 
sommargästerna, det är på Fiskekajen hundratals gäster äter sin lunch och 
middag varje dag. Det är på vår uteservering man njuter av något att äta och 
dricka samtidigt som vi har en underbar utsikt över hamnen och allt folk som 
rör sig i Båstad. Det är också på Fiskekajen som vi har den största volymen av
gäster under sommaren, vissa dagar har vi över 1000 matgäster.

Fiskekajens Hörna: Säsongens nyhet! Här öppnar vi nu den bästa köttkrogen
i hamnen, ett grillmecka med härligt häng mitt i hamnen. Här har du chans att 
vara med och skapa en ny succé och mötesplats i Båstad hamn.

Bahia: Vårt enormt populära streetfood-ställe längst ut på piren. Här serverar 
vi en massa olika rätter från hela världen i en avslappnad miljö. Här finns 
klassiker som Krabbtacos och Pokebowls. Bahia är även en av våra största 
take away-restauranger i bolaget.

Badkrukan Beachclub: Direkt på stranden har vi vår Beachclub som är en 
oas i Båstad, ibland kan det kännas som man befinner sig vid medelhavet och 
stämningen är alltid på topp. Solnedgången är en klassiker och här serverar vi 
pizza och lättare rätter i en avslappnad miljö med goda drinkar och kall öl. 
Badkrukan är en mötesplats för alla människor; barnfamiljer, tjejgänget eller 
sällskapet som just avslutat en padelmatch. Här är alla som en stor familj.

Glasscafét: Ligger också på stranden i samma hus som Badkrukan. Här 
serverar vi glass i stora lass och i alla former. Här är det kö från morgon till 



kväll, det är en rolig arbetsplats för unga och man får lära sig kassan och får 
chansen att ha kontakt med människor hela dagen. Det är ett mycket lärorikt 
och bra jobb.

LÖN
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön 
Vi har kollektivavtal och följer Hotel- och restauranganställdas förbund Visitas 
regelverk för ”sjyst restaurang”.

LIVET SOM SÄSONGARE
J o b b a  p å  L i n d v a l l e n  R e s t a u r a n g e r  i  v i n t e r !
Vi är en av Båstads större restaurangkoncerner och under sommaren jobbar 
ca 70–80 personer tillsammans med oss. Hos oss står gästnöjdhet och service
i fokus, och även fast vi har många återkommande kollegor så söker vi varje år
efter nya ambitiösa, noggranna medarbetare som älskar att överträffa våra 
gästers förväntningar. 

Vill du ha den bästa sommaren någonsin tillsammans med oss i 
sommarparadiset Båstad? Skicka in din ansökan till oss så kanske vi ses! 

 Vi kan ordna med personalboende till personalpris men har du eget 
boende så är det en fördel. Även om man kan pendla en bit så är det en
bra lösning.

 Bra personalrabatter på restauranger och flera aktiviteter i Båstad.
 Vänner för livet. Som säsongspersonal i Båstad träffar du nya vänner 

från hela Sverige. 
 Varierat arbete. Vi driver flera olika restauranger vilket ger dig chansen 

att jobba på olika ställen och med varierande arbetsuppgifter. 

 Jobbfamiljen; Vår filosofi är att vi hjälps åt och tar hand om varandra. 
Under säsongen har vi ett antal gemensamma aktiviteter utanför jobbet, 
och det är kompisanda som gäller. Eller som vi kallar det "Jobbfamiljen".

Som säsongsanställd i Båstad träffar du nya vänner från hela landet. Kompisar
som alla är långt hemifrån blir din nya familj när ni arbetar, bor och gör roliga 
saker på fritiden tillsammans. Många knyter vänskapsband för livet i Båstad. 

Att bo tillsammans i våra personalboenden kräver att man samsas och 
respekterar varandra. I gengäld får du härligt sällskap och en massa skoj med 
dina sambos.
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