
Butikspersonal till delikatessbutik vid Blekingekusten 
Dagmars Hamnkrog & Hennings Rökeri 

 

Sök jobbet senast: 28 februari 2018 

Anställningsform: heltid, sommarjobb/feriejobb, 11 dagar - 3 mån 

Lön: Fast timlön enl. hotell- och restaurangavtal 

Platser: 10  

Annons-ID arbetsförmedlingen: 21896467 

Om dig 

Vi har inga krav på tidigare arbetserfarenhet inom butik, men vi ser det som en stor fördel om du 

arbetat med människor. Vi ser gärna att du kan arbeta i ett högt tempo med höga smilband. Du ska 

vara bra på att organisera och vara självsäker som person.  

Din profil 

Kompetenser 

meriterande, inget krav 

Kassavana 

Butikspersonal 

Fiskberedning 

 

Språk 

krav 

Svenska (eller riktigt bra engelska och en vilja att lära sig svenska) 

Engelska 

krav 

Tyska 

Franska 

Danska 

 

Arbetslivserfarenhet: Ingen arbetslivserfarenhet krävs 

Dina arbetsuppgifter 

I butiken säljer du stolt våra fina rökta produkter, våra hemgjorda såser och sallader samt andra 

delikatesser. Främst betjänar du kunder med information och service genom att expediera, ge 

matlagningstips och ta betalt. Du får även ta emot, och göra, beställningar till catering, blanda såser 

och sallader samt se till att butiken alltid ser fräsch ut. Arbetet innefattar också städning, disk, 

organisering och vi arbetar ofta över avdelningsgränserna där det behövs på anläggningen. 

  

https://www.arbetsformedlingen.se/Tjanster/Arbetssokande/Platsbanken/annonser/21896467


Övrigt 

Lön: Enligt avtal: Hotell- och restaurang.  

 

Anställningsvillkor: Heltid från ca 15 juni till 20 augusti. Alternativt början av maj till början av 

september eller enligt överenskommelse.  

 

Arbetsplats: Hällevik, Sölvesborg 

Om oss 

Dagmars Hamnkrog & Hennings Rökeri är ett litet, familjeägt företag som brinner för matlagning, 

service och kulinariska hantverk. Vi är ett företag som på 50-talet startade ett rökeri, som senare 

utvecklades till en anslutande delikatessbutik där vi säljer färsk-, rökt- och stekt fisk tillsammans 

med massa andra godsaker. Under 90-talet utvecklades också sommar- och fiskrestaurangen 

Dagmars Hamnkrog, och vårt loungeområde Bakfickan står klart sedan 2017.  

 

Vi på Dagmars Hamnkrog & Hennings Rökeri söker ständigt efter ny kompetens, och till 

sommaren rustar vi upp med ett stort gäng i både köket, delikatessbutiken och serveringen. Vi blir 

lätt som en sommarfamilj och är otroligt spända på sommaren 2018 och på att lära känna alla våra 

nya sommarmedarbetare. Besök gärna vår hemsida för mer information:  

www.hennings-rokeri.se 

Om ansökan 

Kul att du vill söka jobb hos oss på Dagmars Hamnkrog och Hennings Rökeri! Ansök gärna via 

vårt ansökningsformulär. Var god svara på alla frågor i formuläret. Vill du hellre skicka in CV, 

personligt brev och eventuell bild kan du göra det till klara@hennings-rokeri.se. 

 

Ansökningsformulär: https://goo.gl/forms/aa9EhZTgyy4nskNd2 

Kontaktinformation 

Jennie Bengtsson, Kommunikatör 

klara@hennings-rokeri.se 

0708-184 542 

 

Företagets adress 

Strandvägen 13, 294 72 Sölvesborg 

Telefonnummer: 0456-520 50 

E-post: klara@hennings-rokeri.se 
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