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Österåkers Golfklubb är en av de mest expansiva och 

utvecklingsintensiva  golfanläggningarna i Sverige. 

Nu vill vi lyfta restaurangverksamheten till nästa nivå och söker en person 
som kan leda teamet och affärsutveckla konceptet.

Läs mer
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Österåkers Golfklubb söker 

VERKSAMHETEN IDAG
• Vi driver restaurangen i egen regi sedan 2017 och omsätter idag ca 10 miljoner

• Ett härligt team med 6 heltidsanställda + ytterligare 15 personer under högsäsong

•  Restaurangen har ett nära samarbete med hela organisationen på Österåkers Golf 
med 25 fast anställda och totalt 65 personer under högsäsong

• Vi har fem olika ”försäljningsställen” med sina egna syften, miljöer och mål

• Restaurangen är öppen året om med ett högt tryck under golfsäsongen (april-oktober)

• Vi är starka på lunch och har ett mindre flöde på à la carte och kvällar

ÅRET OM
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Restaurang TwoSixtyFour erhöll  
utmärkelsen Årets Bästa Golfkrog 2018.
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Restaurang TwoSixtyFour
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ANSÖKAN
Har du några frågor så kontakta gärna Anna Fahlén på mejl: anna.fahlen@ostgk.se

Mejla din ansökan till Anna, senast den 14 mars. 

VI SÖKER DIG SOM ÄR EN
Ödmjuk, engagerad, driven, inspirerande, lösningsorienterad, prestigelös, ärlig och glad person. En stjärna helt enkelt!

DU GILLAR
•  Att arbeta i kök/ restaurang samtidigt som du också 

kan zooma ut och leda gänget

•  Att hugga tag och arbeta tillsammans med teamet

•  Puls, aktiviteter, effektivitet och lönsamhet

• Att ha många bollar i luften

•  Vi ser gärna att du har golfkunskap

ERFARENHET – EKONOMI
•  Du trivs i förarsätet där du kan styra och agera i tid  

när det krävs

• Du är van att jobba mot budget

•  Du ser det som en självklarhet att följa upp  
verksamheten på daglig basis men även mer  
övergripande i månadsbokslut

ERFARENHET – PERSONAL
•  Du har kunskaper i att leda personal och tycker det är 

kul att leda, coacha och inspirera medarbetare

•  Du vill vara med och utveckla vår befintliga  
personalstyrka 

ERFARENHET – RESTAURANG
•  Du har antingen drivit en restaurang eller har stor  

erfarenhet från branschen

• Du har ett stort matintresse

Österåkers Golfklubb söker 
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