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KÖKSMÄSTARE	
 

																						 	

	
Som	KÖKSMÄSTARE	ansvarar	du	för	kökens	drift.	

Du	har	god	kontakt	med	samtliga	avdelningar	på	hotellet	och	bidrar	till	god	stämning	och	utveckling.	

Huvudarbetsplatsen	är	på	SÄLENS	HÖGFJÄLLSHOTELL	med	nära	kontakt	med	VD.	

Du	är	tillsammans	med	övriga	i	vårt	Köksteam	en	viktig	kugge	i	hjulet	och	vårt	ansikte	utåt	mot	våra	
företagskontakter,	leverantörer	och	gäster.	

 

Arbetsuppgifter	

	
Som chef ska du leda arbetet i köket, inspirera din personal och kvalitetssäkra maten ut mot 
våra gäster. Beställa råvaror och menyplanera. Ansvara för att rutinerna följs och att utveckla 
de så att arbetet blir lätthanterligt och flexibelt. Se till att gäster och personal känner sig 
välkomna och sedda. 	
Du ansvarar för arbetet med: 

Menyplanering 
Personalen i köken 
Schemaläggning 
Inköp av råvaror  
Avtalsuppföljning 
Kvalitetssäkring 
God ekonomi 
Minimalt med mat-svinn 
Budget 
Kontering av fakturor 

Medlem i arbetsledargruppen		
Arbetsledargruppen har tät kontakt med varandra och är en grupp utsedd för att driva 
verksamheten framgångsrikt tillsammans. Arbetsledarna är våra Role Models och har en 
oerhört viktig roll hos oss.  

 



	
Möten	
Medverka på möten som du kallas till bl. a arbetsledargruppens möten, avdelningsmöten.  
Hålla i informationsmöten gällande menyer och andra köksrelaterade frågor. Möten i din 
egen personalgrupp.  

	
Delaktig/ansvarig för rekrytering av Kökspersonal	
Rekryteringsarbetet pågår året runt men har sin intensivaste period från augusti till 
säsongsstart. Här blir du delaktig i att genomföra anställningsintervjuer, skicka svarsbesked 
och anställa personal till köket. 
	

Delaktig i budgetarbetet	
Du förväntas vara väl insatt i den budget som är gjord för restaurangerna/köket och även ha 
inblick i hotellets budget i sin helhet.  

Personalansvar	
Som arbetsledare inom Scandinavian Resort har du ett personalansvar, dels mot din egen 
personal men även mot all personal som jobbar hos oss. Du ska leda, motivera, 
entusiasmera, utveckla och engagera din personal. Du ska se till att de alltid ”har kul & mår 
bra”, att de har förutsättningarna för att lyckas med sin uppgift. Du ska med ditt passionerade 
ledarskap få dem att växa, se till att de varje dag levererar hjärtlig service i världsklass.   

Schemaläggning 	
För köket ansvarar du för schemaläggningen och att antalet timmar planeras väl.  

 
Arbetstid	
Din arbetstid kommer vara varierande. Som köksmästare är det viktigt att vara på plats då 
det händer. Vissa perioder är väldigt intensiva med mycket på gång. Vi ska se till att du alltid 
är ledig 1-2 dagar i veckan och du planerar själv in när det passar i samband med 
schemaläggningen för din avdelning. Vi tillämpar säsongsarbetstid (alt årsarbetstid) och 
därmed kan ibland ledigheten vänta till lugnare perioder.  
 
Tjänsten 	
Vi erbjuder dig en tillsvidare alt säsongsanställning med möjlighet (vid flexibilitet och vilja) att 
arbeta året runt med oss. Arbetet innebär heltid augusti-april. Timmarna kommer variera per 
månad.  
 
 
Tjänsten tillträdes 2018-08-30. Planen är då att vi sätter igång med upplärning och planering 
inför vintern. 


