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BARISTA TIL RINGSTED (DELTID/FULDTID)
Skal du være med når vi åbner i Ringsted?
Hos Espresso House arbejder vi effektivt sammen, og vi er verdensmestre i gæstekontakt
og nærvær. Vi glæder os til at få besøg af en masse dejlige gæster i Ringsted, og derfor
søger vi dig, der er hammer skarp til service og salg.
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Så har du et stort servicegen i maven, er du smilende og kan smøge ærmerne op? Så er
Espresso House Ringsted det helt rigtige sted for dig!
Om jobbet

Ringsted

Som Barista hos os fungerer du som vores ansigt udadtil. Vores forretning afhænger af dig
og dit møde med vores gæster ... og dét tager vi alvorligt! Jobbet består i, at betjene alle
vores søde gæster og sørge for, at kaffebaren hele tiden fremstår lækker og indbydende.
Derudover har vi en masse produkter som skal forberedes og tilberedes. Og sidst men ikke
mindst, har vi nogle af verdens bedste espressomaskiner, der hele tiden skal justeres og
indstilles, ligesom kaffen løbende skal smages til. Bare rolig, vi træner og uddanner dig til
Barista, og slipper dig først løs når du er topprofessionel – du kan godt glæde dig!
Det tilbyder vi
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Stabil og gennemtænkt onboarding af dig som ny i Espresso House.
Udviklingsmuligheder i kaffebaren; udvikling af personlige og professionelle
kompetencer, samt ledelsesudvikling til aspirerende ledere.
En plads i en virksomhed i stor udvikling.
Overenskomst med 3F.
Sundhedsordning efter 3 mdr. og pension efter 1 år.
Personalerabat.
Lyder ovenstående som noget for dig? Så tøv ikke og send din ansøgning afsted allerede i
dag! Vi kalder løbende til samtaler!
Tiltrædelse slut oktober 2021.

Varme kaffehilsner,
Espresso House







 



Lad os gå tilbage til dengang det hele startede, en tidlig tirsdag morgen i Lund, Sverige 1996. Det var
denne dag at dørene åbnede til den første Espresso House kaffebar, som skulle vise sig at blive et nyt
stærkt svensk brand. Grundlæggerne bag den nye kaffebarskæde var de to studerende Charles og
Elisabeth Asker. Der er sket meget siden den april morgen i Lund i 1996. Fra at være 1 til nu at være
næsten 500 kaffebarer, fra kun at være Charles og Elisabeth til nu at være mere end 4500 baristaer, og
familien vokser stadig med hver enkelt kaffebar der åbnes. Den første kop kaffe blev serveret i Sverige
men nu har kaffen krydset grænserne til Norge, Finland, Tyskland og naturligvis Danmark. Selvom der
allerede er sket meget er rejsen kun lige begyndt, fordi vi mener at alle fortjener en god kop kaffe, og det
er vores mission at give alle gæster verdens bedste kaffeoplevelse.
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