
Vill du bli caféansvarig på Kårhuset G6? 
Vi söker nu dig som är drivkraftig och har ett öga för detaljer – som ser det som behöver göras innan 
någon annan ser det.  Tycker du dessutom om att ha ledarrollen och arbeta mot tydliga mål kommer du 
stortrivas hos oss! Bli en del av vår familj och förverkliga drömmen om ett levande, pulserande kårhus 
där alla känner sig välkomna!

Som caféansvarig ansvarar du för den dagliga driften av studentkårens caféverksamhet i Västerås, vilket 
innebär ett visst arbetsledaransvar, ett ekonomiskt ansvar samt ett ansvar att se till så rutiner är uppdaterade 
och efterföljs. Du kommer också rekrytera, schemalägga samt utbilda de biträden som behövs för 
verksamheten. Att det ska se snyggt och fräscht ut i caféet ser vi som en självklarhet – det bör du också 
göra. Meriterande är B-körkort och erfarenhet av caféarbete, men viktigast är din personlighet och ditt 
engagemang.

Huvudsakliga ansvarsområden
· Ansvar för den dagliga verksamheten.
· Arbetsledaransvar och bemanning av caféet. 
· Rekrytering, schemaläggning och utbildning av personal. 
· Skapa rutiner för verksamheten och se till att de efterlevs. 
· Ansvar för beställningar och menyn.
· Ekonomisk rapportering till Restaurangansvarig.

Kvalifikationer
· Du kan kommunicera väl i såväl skrift som tal på både svenska och engelska
· Du är med fördel duktig på att planera och har en god servicekänsla
· Meriterande är B-körkort, caféerfarenhet samt tidigare engagemang i studentlivet. 

Omfattning och förmåner
Mandatperioden sträcker sig sedan från 2021-08-20 till 2022-06-15 med möjlighet till förlängning. 
Uppdraget är på heltid. Arvodet utgörs av 25 % av aktuellt inkomstbasbelopp och betalas ut månadsvis i 10 
månader. Du är ledig under jul och nyår. Som arvoderad är du berättigad temporärt VIP-kort på kårhuset. 
Arbetet är pensionsgrundande, och du kan ha kvar din eventuella studentbostad under mandatperioden. Du 
får dessutom en värdefull merit till CV:t och ett utökat kontaktnät.

Ansökan  
Varmt välkommen med din ansökan till studentkårens restaurangansvarig snarast. 
Du ansöker till det här uppdraget och andra uppdrag på kårhuset genom att skicka ditt CV och personliga 
brev via mejl till restaurang@mdsu.se. 

Kontaktperson vid frågor om arbetet:  
Laura Ryynänen, Restaurangansvarig,  
Mälardalens Studentkår  
restaurang@mdsu.se, 073-059 70 68


