Kravprofil: Downtown – Barmästare
(1 st á två terminer)
Downtown är en av nationens främsta kassakor och består av sittning med efterföljande klubb
varannan torsdag. Som barmästare driver du tillsammans med sexmästaren en av de bästa
nattklubbarna i Lund! Du ansvarar tillsammans med din kollega för ett av två Downtown-lag och
din huvudsakliga uppgift är att vara ansvarig för barerna och att sköta inventeringen.
Under nuvarande omständigheter med Covid-19, och regulationerna uppsatta av regeringen samt
Folkhälsomyndigheten, är posten som barmästare Downtown tyvärr begränsad. Detta innebär att
du som innehavare av denna post kommer att ta dig an uppdraget som barmästare pub på
obestämd tid. Det innebär även att du är redo att ta dig an uppdraget som barmästare för
Downtown när omständigheterna och regulationerna tillåter återinförandet av klubbverksamhet.
Huvudsakliga uppgifter
Det är bar- och sexmästaren som sätter ihop ett lag, ser till att jobbarna kommer och att de trivs.
Ni ansvarar både för serveringen under sittningen samt själva nattklubben. Ditt ansvar är att
baren alltid är ren och påfylld. Det är viktigt att inte vara konflikträdd och känna av om någon
ska bli barstoppad eller dricka vatten. Sen är det såklart viktigt att du och dina jobbare har det
roligt!
På obestämd tid är du serveringsansvarig för puben och ser till att alla får bästa möjliga service.
Med ditt jobbarlag serverar du mat vid bordet, ser till att det är dukat och har lite
bakgrundsmusik, även aktiviteter som t.ex. musikquiz eller liknande frågesporter ses väldigt
positivt på. Du ser till att det är trevligt för våra gäster att komma till puben och är ansvarig för
alkoholserveringen under kvällen.

Varför just barmästare?
Tycker du om att ha ansvar och är beredd på mycket jobb? Då är barmästare posten för dig. Du
kommer få en hel rad erfarenheter som du har nytta av resten av livet. Du utvecklar ditt sociala
umgänge, möter vänner för livet och får vara ansvarig för en av Lunds populäraste klubbar!
En Downtown – Barmästare ska:
●
●
●
●
●
●

Vara 20 år eller äldre.
Ha god erfarenhet av barerna och alkoholservering.
Bör genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholservering (B-cert)
Kunna skapa och leda ett lag.
Vara medveten om nationens policys och alkohollagen.
Kunna arbeta och kommunicera med Sexmästare, kök och Quratel.

Vilka egenskaper söker vi hos en Downtown – Barmästare?
●
●
●
●
●

Stresstålighet och kunna arbeta under press.
Social.
Ordningsam och strukturerad.
God ledarskapsförmåga.
Initiativtagande.

