Kan du dække vores gæsters BEHOV?
Vi har netop udvidet vores lokaler og har derfor brug for flere kolleger til at hygge om vores gæster.
Da BEHOV er meget mere end det lokale pizzeria, forventer vi at du:
-

er udadvendt, frisk og smilende
er opmærksom og har en god indlevelsesevne
kan kommunikere flydende og præcist på dansk og på engelsk
er initiativrig og hungrer for at tage ansvar
er dynamisk men rolig under pres
er over 21 år.

Det er en fordel, hvis du har brancheerfaring, men ikke et must, da vi oplærer dig i vores egen måde at gøre tingene på. Arbejdstiden vil være
15-20 timer om ugen, fordelt på både dag-, aften- og weekendvagter. Fra nytår vil der være mulighed for at få flere timer eller måske endda fuld
tid. Vi planlægger desuden at åbne flere steder i Københavnsområdet og kan tilbyde gode udviklingsmuligheder, hvis du vil vokse med os.
Vi bor i den øverste ende af Rentemestervej, mellem boligblokke og villaer, og har både indendørs og solrige udendørs siddepladser. Vi har
åbent alle dage fra kl. 9 til 23.
Skriv til os
Vil du være med på holdet allerede fra 1. december – og vil du med på vores spændende rejse - så skynd dig at skrive til os på
behov@behovpizza.dk. Vi lover at vende hurtigt tilbage.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Erol Antreasyan på telefon 51903765.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Alt opstår ved et BEHOV…
BEHOV er det lokale samlingssted i NV og et unikt pizza-koncept, hvor kundeoplevelsen går hånd i hånd med bæredygtighed og kvalitetsprodukter. Vores produkt er
enestående, fordi vores kunder selv skaber deres helt egne favorit pizzaer. Vores specialitet er byg-selv pizza, men vi serverer også morgenmad/brunch, salater, sandwich,
charcuteri og gode desserter, god kaffe, mikro-bryggede øl, vine og cocktails.
Som vores navn signalerer, har vi hele tiden fokus på lige præcis det, vores gæster har brug for. Vores ambition er at vestliggøre pizza og take-away kulturen og skabe et
stærkt brand, hvor BEHOV bliver synonym med bedre pizza og en bedre kundeoplevelse, både i vores udsalgssteder og ude. Ligesom vores koncept er vores medarbejdere
unikke og bidrager mangfoldigt med erfaring og personlighed til BEHOVs brand. Vi bestræber os altid på at være unikke, selvom vi godt ved, at det er nemmere at lade være.

