
Endelave grill og cafe søger ungarbejdere under 18 år.
Som ungarbejder vil du enten komme til at arbejde Grillbaren eller i vores Is og kaffehus.
Der vil være skiftende vagter i weekenderne (minimum hver anden) samt i sommerferien. 
Skulle du være interesseret i en/flere vagter i løbet af ugen vil dette også være muligt (f.eks. efter skoletid til 
luk) du være indstillet på at der vil være aftenvagter som ligger efter sidste færgeafgang, så du skal have 
overnatnings muligheder her på øen. Arbejdstiderne varierer alt efter sæson.

Arbejdsopgaver :
• Dit ansvar vil være at sørge for at give vores kunder en god oplevelse.
• Du skal hovedsagelig søge for at kunder kan komme til at sidde ved rene ryddet borde.
• Du skal søge for at vores forskellige udsalgssteder har det rene service de skal bruge.
• Du skal søge for at vores forskellige udsalgssteder har der varelager fyldt op.
• Du skal i mindre omfang hjælpe til med at servere mad til kunderne m.v.
• Du skal hjælpe til med at holde styr på cyklerne i vores cykeludlejning.
• Du skal tømme bold kassen på minigolf banen.
• Du skal hjælpe til i vores køkkenafdeling, hvor du skal hjælpe til med at klargøre alle råvarer klar til 

grillbaren.
• Du skal hjælpe til med at holde området rent og pænt.
• Du skal give en hånd i de øvrige funktioner, når dette er nødvendigt
• Du skal deltage i alt forefaldende arbejde.
• Du skal være med til fylde op så der ikke mangler noget i grillbaren eller i is og kaffehuset.
• Du skal hjælpe med oprydning og rengøring.

Din profil :
• Du elsker at have travlt og trives i tider hektisk miljø, hvor løbeende oprydning er et must.
• Du har et godt humør, stor energi og er smilende.
• Du er serviceminded og hjælper gerne dine kollegaer hvor du kan.
• Du har lyst til et sjovt og spændende arbejde med mange forskellige opgaver.
• Du taler dansk. Men meget gerne tysk og engelsk og evt. hollandske - svensk og norsk.
• Du har lyst til at være en del af vores forrygende team.
• Du er som minimum ikke ryger i arbejdstiden.
• Vi forventer at du møde stabilt 
• Vi forventer at du kan arbejde hver anden weekend samt i hele sommerferien.
• Vi starter forsæsonen til påske hver år, dog senest 1.April hvor vi har åben hver weekend (Fredag-

Lørdag-Søndag) i hele April og Maj måned, og efterårs sæsonen er hele September og oktober måned til
og med uge 42(efterårsferien).
Højsæsonen er hele Juni – Juli – August måneder hvor vi har åben hver dag 

Om os :
Endelave Grill og Café finder du Øen Endelave, vi driver en grillbar på havnen hvor vi også driver Bageri - 
is/slikhus – kaffehus – minigolf – cykeludlejning.
Her har vi skabt et miljø, som rummer hygge og hjemlig atmosfære.
Vi går meget op i kvalitet samt service og ønsker at vores gæster skal have en god oplevelse og blive mødt med 
et smil.
Tiltrædelse : snarts mulig for sæson 2021.
Hvis jobbet har din interesse, vil vi gerne høre fra dig hurtigst muligt.
Send ansøgning med en kort beskrivelse af dig selv samt din erfaring til:
info@endelave-grill-cafe.dk . Har du spørgsmål så ring til Jan på 6126 7655.
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