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Deltids-café-
/servicemedarbejder søges 

 

 
Hafnia-Hallen er Københavns multisportshal i Valby Idrætspark. 

Vi søger en motiveret deltidsansat til at indgå i vores superseje 

team af unge deltidsansatte.  

 

Som café-/servicemedarbejder kan du lide at have 

kundekontakt, og du skal synes, det er fedt at tage ansvar for 

café/køkken.  

 
Jobbet indebærer: 

• Bidrage til at fastholde vores høje serviceniveau 

• Tage imod booking- og kundehenvendelser 

• Almene serviceopgaver 

• Caféansvar: 

• Ekspedition af kunder 

• Produktion af sandwich og andre lette retter 

• Færdiggøre varme retter til mindre selskaber 

• Dække op/rydde af i forbindelse   

          med arrangementer i café og  

          mødelokaler 

• Rengøring og oprydning af lokaler i café og  
          konferenceområde 

 

Som udgangspunkt 10-15 timer pr. uge – hverdagsaftner og 

weekender. Det kan efter aftale være mere i ferier mv. 

 

   Dine kvalifikationer og personlige karakteristika: 

• Du er min. 20 år gammel 

• Du er servicemindet og udadvendt 

• Du er ikke bange for at tage fat 

• Du har erfaring med eller interesse for at 

arbejde med café- og køkkenområdet 

• Du er ferm i et køkken og har styr på hygiejnereglerne 

• Som person er du engageret, trives med en travl 

hverdag med mange bolde i luften 

• Du er mødestabil og bidrager til en positiv stemning 

 
Hafnia-Hallens organisation består af 12 faste medarbejdere 

med forskellige faglige arbejdsområder, samt 15 deltidsansatte 

hvor alle medarbejdere i høj grad supplerer hinanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glæd dig til et job med masser af glade, aktive mennesker 

samt gode, engagerede kolleger. Vi giver gæsterne oplevelser 

i verdensklasse – hver dag!  

 

Hvis du ansættes hos os, kan du frit benytte vores 

fitnesscenter. Herudover kan du leje de øvrige faciliteter til 

favorable priser. 

 
Ansøgning og kontakt 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, så kig med på www.hafnia-

hallen.dk eller vores Facebookside: Hafnia-Hallen. Du er også 

velkommen til at kontakte administrativ leder, Jeanne 

Gammelgaard på jeanne@hafnia-hallen.dk eller ringe til os på 

tlf. 91530404. 

 

Er du interesseret, så send os en ansøgning og CV og fortæl os, 

hvorfor du kan se dig selv i ovennævnte stilling.  

 
Ansøgning og CV sendes til jeanne@hafnia-hallen.dk.  

Din henvendelse behandles fortroligt. 

 

  

JULIUS ANDERSENS VEJ 6 

2450 KØBENHAVN SV. 

mailto:jeanne@hafnia-hallen.dk
mailto:jeanne@hafnia-hallen.dk

