Kaféansvarlig Julemarkedet 2019
Julemarkedet i Trondheim finner sted i Midtbyen hvert år i desember. Vi søker en engasjert og
ansvarsfull Kaféansvarlig til vår Kafélavvo på Torvet.
Stillingens formål:
Kaféansvarlig har ansvar for drift av kafeen i Kafélavvoen under Julemarkedet i Trondheim.
Kafélavvoen er en midlertidig konstruksjon med en kapasitet på ca 500 sitteplasser lokalisert
på Torvet. Kaféansvarlig skal sikre en god mat- og gjesteopplevelse i lavvoen, være en tydelig
og motiverende leder for sin stab og ha fokus på måloppnåelse fra første åpningsdag.
Kvalifikasjonskrav:
• Du er strukturert og god til å planlegge.
• Vant til å håndtere ulike oppgaver og uforutsette utfordringer.
• Du har god arbeidskapasitet og liker å jobbe under hektiske omgivelser.
• Du er en tydelig og motiverende leder så dine medarbeidere føler seg trygge på sine
oppgaver.
• Du har forståelse for hva det vil si å drive en midlertidig kafé og hva det innebærer av
planlegging.
• Du har fokus på måloppnåelse og gode resultater er en sterk driver. Du har derfor også
god økonomiforståelse og motiveres av å levere.
• Må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
Ansvarsområder/oppgaver:
• Overordnet ansvar for bestillinger, varemottagelse, lagring, produksjon, service og
avfallshåndtering i forbindelse med kafédriften.
• Overordnet ansvar for opplæring og oppfølging av stab, ca 25 stk derav 4-5 teamledere.
• Påse at produksjon og servering gjennomføres på best mulig måte og gjøre nødvendige
grep for å sikre effektivitet og et optimalt salgsmiljø.
• Rekruttering og ressursplanlegging i samarbeid med teamledere.
• Kvalitetssikre konstruksjon og bygging av disk, produksjonsområder, lager og
avfallssortering.
• Oppsett av kassaløsning.
• Budsjettansvar, varekost og svinnkontroll.
Organisasjonsmessig plassering:
• Kaféansvarlig rapporterer til prosjektleder.
• Kaféansvarlig samarbeider tett med sikkerhetsansvarlig i lavvo og frivilligansvarlig
under avvikling.
Hva du kan forvente av oss?
• Unik mulighet til å videreutvikle Kafélavvoen. Vi gjør en markant utvidelse i 2019.
• Du blir en del av et team med ett enormt driv og engasjement for Julemarkedet.
• Prosjektlønn og arbeidstid etter avtale.
Julemarkedet i Trondheim arrangeres av Midtbyen Management på oppdrag fra Trondheim
kommune. Julemarkedet ble arrangert for første gang i 2003, da med bare 5 boder. I dag er
Julemarkedet blitt en førjulsfestival med over 100 utstillere, 100 kulturarrangementer og en
helt unik Kafélavvo med over 500 sitteplasser og alle rettigheter.

