
Vill du bli platschef för
Strandnära Bistro Öregrund?

I din tjänst kommer du vara ansvarig och drivande i utvecklingen 
av företagets utbud och serviceupplevelse. Dina uppgifter kommer 
huvudsakligen vara att vidareutveckla konceptet och menyn, utbilda 
och leda personalen samt stärka varumärket och lönsamheten. Du 
är en naturlig ledare med förmåga att inspirera och motivera dina 
medarbetare. Du blir motiverad av ansvar och ser fria händer som en 
möjlighet att få ta initiativ och sätta din egen prägel. 

Läs mer på nästa sida...



Bakgrund
Strandnära öppnade 2008 som en liten butik med rökt fisk, 
skaldjur och röror i sortimentet. Affärsidén är att erbjuda kunderna 
kvalitetsprodukter och personlig service i genuin atmosfär. Under 
åren har stort fokus legat på expansion och Strandnära har gått från 
en verksamhet till tre samtidigt som personalstyrkan har ökat från 3 st 
till 19 st. 

Strandnära Bistro öppnade först som ett café år 2010 men fann sin plats 
under sommaren 2012 då serveringstillståndet kom på plats. Menyn 
är enkel men håller hög kvalité med rökt fisk och skaldjur som nisch. 
Fisken röks av lokal leverantör, vi kryddar vår egen snaps med färska 
lokala örter och serverar lokalbryggd öl. Köket är begränsat varför 
rätterna bygger på uppläggning av förpreparerade ingredienser. 

Efter en lång och kraftig expansionsfas har vi nu nått en ny fas 
för förbättringar av utbud och lönsamhet. Vi ser gärna att du har 
kunskaper/erfarenhet av restaurangekonomi och management.



Huvudsakliga utvecklingsområden
Vi har jobbat på att motverka ojämna väntetider vilket troligtvis beror 
på brister i köksprocessen och menyn i kombination med lokalens 
begränsningar. Fortsatta förbättringar behövs med att matcha meny/
koncept mot kök, ta fram rutiner samt lära ut dessa till medarbetare.  I 
arbetet med meny ska även lönsamhetsperspektivet ges stor hänsyn. 
Dessa förbättringar kommer höra till dina huvudutmaningar. 

Vi har en stark familjär stämning i företaget vilket uppskattas stort 
av våra kunder och som skapat vår unika selling point. Ibland kan 
detta dock övergå till slarvighet och en känsla av oerfarenhet och 
okunskap. Din uppgift blir att föra in erfarenhet och kunskap, stärka 
dina medarbetare genom stöd och utbildning, men utan att tappa vår 
selling point. Här bör även metoder för merförsäljning diskuteras.

Anställningsperiod
2013-06-10 – 2013-08-14, samt ca 2 veckor utspritt under våren för att 
förbereda inför sommaren (planering, schemaläggning, menyarbete 
etc.). Lön efter överrenskommelse



Kontakt

Känns det här som en uppgift för dig? 
Ring oss för en förutsättningslös pratstund!

Vänliga hälsningar

John Strand
Strandgruppen AB
070 - 97 18 513
john@strandgruppen.se

Mer information och bilder från Strandnära
www.strandnaraoregrund.se
facebook.com/strandnaraoregrund


