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Nu växer Triften i Täby och vi söker ERFAREN SERVITÖR/HOVMÄSTARE 
TILL SERVERING, BAR och FEST 

Ärl igt lagat – ärl igt bakat, för ärl igt talat,  det är vad god och bra mat handlar om. 

Du brinner för att arbeta med god och bra mat och har kreativa idéer, energi och arbetslust som du 
vill dela med dig av. Du älskar förstås när en nöjd gäst som kommer tillbaka och tar med sig sina nära 
och kära som blir Triftens gäster. 

 

HOVMÄSTARE / ERFAREN SERVITÖR –  

Med gedigen erfarenhet från restaurang, bar och/eller festvåning.  

Du är servitör och/eller sommelier och du har bred erfarenhet och ett gediget intresse av att alltid ge 
gästen och kunden god och personlig service. Du sätter stort värde i att ha kunskap om det du 
erbjuder och har därför ett särskilt intresse för mat, dryck och råvaror och av att utvecklas med ditt 
yrke.  

Du är en lagspelare som vill bidra för att du själv, Triften och dina medarbetare gemensamt ska kunna 
växa och ge gästen en god upplevelse, varje dag. Du vill dela med dig av dina kunskaper och idéer 
och tycker om att ta ansvar för att Triften ska utvecklas på kort och längre sikt. 

 

Jobba med Triften och gör världen l ite godare.  

Med måltiden i fokus erbjuder Triften en plats för glada och goda möten mellan människor. Genom 
att välja Triften blir världen lite godare! 

Triften växer upp för att ge förorten god och vällagad mat och bröd i trevlig och välkomnande miljö – 
för livets alla måltider!  

Och om inte gästen kommer till Triften kommer Triften till gästen och ordnar mötet, festen eller 
middagen.  

 

Kom förbi oss på Stockholmsvägen 114 i  Täby, e-posta eller r ing, t i l l :  

Stina Wallster 

Telefon: 0708-150 400 

E-post: st ina.wallster@triften.se 

Eller t i l l  Restaurangchef 

Jimmi Rossi 

Telefon: 08-244 555 

E-post: j immi@triften.se  

Hemsida: www.triften.se 
 
 


