Responsable de sala
Ref.174261 - 06/07/2022 - Roses (Girona)

Descripció de l'oferta
Important Restaurant de la zona de costa de l'Alt Empordà, necessita incorporar un Cap de Sala dins del seu equip.

Funcions i requisits de la vacant
Planificar i organitzar el servei de restauració i bar, coordinant cuina i sala. Dirigir i supervisar el servei de taules, atenent al client i resolent
incidències. Definició de serveis de carta, menus, gestió de grup, conjuntament amb responsable de cuina i direcció d'establimet.
Determinar i liderar equip de cambrers. Aportar idees de millora en tots sentits. Gestió de compres del bar. Definir procediments de treball, abans,
durant i després dels serveis a nivell de preparació i neteja.
Control de cobrament.

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada completa

Horari: horaris per determinar
Perspectiva de la feina:

possibilitats de continuïtat desprès de la
temporada d'estiu

Salari:

El salari es negociable

salari per determinar en entrevista personal.
Altres dades a destacar: Es tracta d'una feina de temporada, en un restaurant exclusiu dins d'un important Hotel, amb possibilitats de continuÏtat en
altra Hotel del grup, desprès de la temporada d'estiu.L'empresa ofereix allotjament a les persones que no visquin per la
zona.

Estudis
És valorable

Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Hoteleria i Turisme
Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Hoteleria i Turisme
FP II amb titulació Hoteleria i Turisme
FP I amb titulació Hoteleria i Turisme

Idiomes
Anglès - B1 - Intermedi (Valorable)
Castellà - B2 - Avançat (Imprescindible)
Català - B2 - Avançat (Imprescindible)
Francès - B1 - Intermedi (Valorable)

Professions de la feina
Cap de sala
Maitre

Experiència laboral
És imprescindible

L'experiència és important.
Coneixements d'organització dins de la branca d'hosteleria , de servei de restauració, d'organitzaciò de personal, de
compres de producte, de tracte amb client... Sobretot, motivació dins d'aquest sector.

Nivell d'experiència:

Càrrec intermedi / Encarregat

Anys d'experiència:

4 anys

Altres requeriments
Bona capacitat de tracte i relació. Capacitat d'organització, certes habilitats de lideratge. Dinamisme. Iniciativa. Resolutiu. Mentalitat oberta i capacitat
d'adaptació per tal de ser capaç d' integrar qualsevol tipus d'esdeveniment i de persones.

Empresa
Empresa:

ADEQUAM Psico-ocupacional

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Selecció de personal, consultoria.

