Kravprofil: Downtown – Sexmästare
(1 st. á två terminer)
Downtown är en av nationens främsta kassakor och består av sittning med efterföljande klubb
varannan torsdag. Som sexmästare driver du tillsammans med barmästaren Lunds enda
torsdagsklubb jämna veckor. Du ansvarar tillsammans med din kollega för ett av två
Downtown-lag och din huvudsakliga uppgift är att vara ytterst ansvarig för klubben, det är ditt
ansvar att allt går så smidigt som möjligt.
Under nuvarande omständigheter med Covid-19, och regulationerna uppsatta av regeringen samt
Folkhälsomyndigheten, är posten som sexmästare Downtown tyvärr begränsad. Detta innebär att
du som innehavare av denna post kommer att ta dig an uppdraget som pubförman på obestämd
tid. Det innebär även att du är redo att ta dig an uppdraget som sexmästare för Downtown när
omständigheterna och regulationerna tillåter återinförandet av klubbverksamhet.
Huvudsakliga uppgifter
Sexmästaren går igenom många olika roller under en och samma kväll. Tillsammans med
barmästaren är det upp till Sexmästaren att sätta ihop och driva ett lag. Det är Sexmästaren som
agerar restaurangchef under sittningen och nattklubbschef under klubben. Det involverar bland
annat att se till att alla kassor är påfyllda och att alla jobbare har det bra. En stor del av
Sexmästarens roll är även att vara lösningsorienterad och hålla god kontakt med nationens vakter.
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 Sexmästare?
Att vara Sexmästare är en post fylld med ansvar och du måste vara beredd på mycket jobb. Du
kommer skaffa dig oräkneliga erfarenheter som du kommer bära med dig resten av livet. Du
kommer träffa nya vänner, utveckla dina ledarskapsförmågor och vara ansvarig för en av Lunds
populäraste klubbar.
En Downtown – Sexmästare ska:
●
●
●
●
●
●

Vara 20 år eller äldre.
Bör genomgå utbildning i ansvarsfull alkoholservering (B-cert)
Kunna skapa och leda ett lag.
Vara medveten om nationens policys och alkohollagen.
Kunna samarbeta och kommunicera med Barmästare, kök och Quratel.
Kunna hålla översikt och vara lösningsorienterad.

Vilka egenskaper söker vi hos en Downtown -Sexmästare:
●
●
●
●
●

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

