
      
 

                     SOMMARJOBB 
 

Älskar du god mat, god dryck och goda vänner? 
Sök sommarens bästa jobb! 

Nu söker Gästrike-Hälsinge nation flera personer som tillsammans vill 
driva nationens sommarrestaurang. Restaurangen är öppen juni till 

augusti och är en populär mötesplats i Uppsalas vackra trädgård. 
 

GH vill öppna sommarrestaurangen i år som vanligt, men det är inget 
vanligt år och vi vet inte än hur sommaren kommer bli. Därför kan både 

antalet poster och arbetsfördelningen ändras jämfört med de senaste åren, 
att inte alla poster behövs. Trots det vill vi väldigt gärna se din 

intresseanmälan, och veta vilken eller vilka poster du skulle vara intresserad 
av. 

Posterna nedan är de vi har haft de senaste somrarna. I år kan utformningen 
förändras, men utgå i nuläget från dessa poster du ansöker. 

 

KÖKSCHEF 

BITRÄDANDE KÖKSCHEF 

PERSONALCHEF 

BARCHEF 
Du bör klara av att arbeta självständigt och ha ett stort intresse av mat och dryck. Tidigare 

nationsengagemang är meriterande men inte nödvändigt. 
Lön sätts efter överenskommelse. 

För mer information kontakta nationens Förste kurator Carl von Zweigbergk. 
Ansökan med CV och personligt brev skickas till 1q@ghnation.se senast den 30:e april! 

Gästrike-Hälsinge nation Tel: 018-66 61 41 
Trädgårdgatan 9 1q@ghnation.se 
753 09 Uppsala www.ghnation.se 
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Kökschef 
Har huvudansvaret för all mat och menyn. Kökschefen sköter även 

beställningar och leveransmottagningar av mat. 
Arbetar som kock fyra gånger i veckan. 

 
Biträdande kökschef 

Biträder kökschefen i framtagandet av menyn. Hjälper kökschefen i 
mottagandet av matvaruleveranser och inventerar matlagret. 

Arbetar som kock fyra gånger i veckan. 
 

Personalchef 
Har det övergripande ansvaret för att samordna restaurangen och dess 
anställda. Är ansvarig för all personal, inköp av förbrukningsmaterial, 

verksamhetsredovisningar 
och har kassaansvar. 

 
Barchef 

Har huvudansvaret för all dryck och dryckesmenyn. Barchefen sköter 
även beställningar och leveransmottagningar av drycker. 

Arbetar i baren fyra gånger i veckan. 
 
 

Du bör klara av att arbeta självständigt och ha ett stort intresse av mat och dryck. 
Tidigare nationsengagemang är meriterande men inte nödvändigt. 

Lön sätts efter överenskommelse. 
För mer information kontakta nationens Förste kurator Carl von Zweigbergk. 
Ansökan med CV och personligt brev skickas till 1q@ghnation.se senast den 30:e 

april! 


