
 

 

KAFÉ - HOTEL - CATERING - KONFERANSE - BAR 

 

Vollan Gjestestue - 9049 Nordkjosbotn - Telefon +47 77 72 23 00 - Telefaks: +47 77 72 23 30 - www.vollangjestestue.no 

 

LEDIGE STILLINGER 2015 
 

Vollan Gjestestue ble etablert 4. Juli 1948. Beliggenhet i Nordkjosbotn 7 mil sør for 

Tromsø. Bedriften er en betydelig arbeidsplass i Balsfjord kommune med ca 45 ansatte. 

Omsatte for 24.4 million i 2014. 

Vollan Gjestestue tilbyr kafe- og restaurantlokaler for 210 personer, 22 hotellrom og 10 

ettroms hybelleiligheter – totalt 56 sengeplasser, 3 konferanserom for 90 personer, 

Lobbybar, catering og Kjellerstua pub. 

Vi har mottatt utmerkelser og mye god omtale da vi er opptatt av å tilby or’ntlig 

heimelaga mat. Det som er mulig, lages fra grunn av på huset. I tillegg legger vi vår sjel i 

å samarbeide med lokale matprodusenter, for å tilby kortreist mat og opplevelse. 

 

Nordkjosbotn tilbyr barne –og ungdomsskole, barnehage og videregående skole. 

Idrettslag med fokus på fotball. Speiderklubb. Det er flere industribedrifter. Deriblant 

Mack’s Ølbryggeri, Bewi, Storegga Betong, Spesmek, Bulder, Ewos (8 km) for å nevne 

noen. Dagligvarebutikker, frisør, dameklær, bensinstasjoner, kiosk, treningssenter, mini-

spa etc finnes også på plassen. 

 

KOKK    – 100% fast stilling fra 1. mars 2015. 

SERVITØR   – 75% fast stilling fra ca 1. april 2015 

BAKER/KONDITOR  – 75% fast stilling fra ca 1. mars 2015.  

KOKK    – 25% fast stilling snarlig tiltredelse. 

SERVITØR   – 25% fast stilling snarlig tiltredelse. 

LOBBY   – ca 1. april 2015 

KJELLERSTUA PUB  - snarlig tiltredelse 

VIKARER SOMMERENSESONGEN 2015 
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KOKK – fra 1. mars 2015. 

 100% fast stilling.  

 Turnus med arbeid hver 3. helg 

 

Sentrale oppgaver: 

 A la carte kjøkken og noe produksjon. 

 Naturlig delta i felles oppgaver som oppvask og avhjelpe servitører. 

 

Kvalifikasjoner: 

 Utdannelse og/eller erfaring fra tilsvarende arbeid. Fortrinnsvis fagbrev, men ikke 

et krav. 

 Gode engelskkunnskaper 

 Fylt 20 år. 

 Snakke, lese, skrive norsk eller skandinavisk 

 Løsningsorientert og evne til å skape entusiasme og godt miljø. 

 God fysisk helse. 

 Kommunikativ, motiverende, sprudlende optimist. 

 

SERVITØR – våren 2015 

 75% fast stilling. For den rette mulighet for økt stillingsstørrelse. 

 Turnus med arbeid hver 3. helg 

 

Sentrale oppgaver: 

 Servering/rydding, kassabehandling, oppvask, koldtkjøkken, restaurant og 

lobbybar. 

 Oppgaver som renhold rom kan også bli tillagt. 

 

Kvalifikasjoner: 

 Utdannelse og/eller erfaring fra tilsvarende arbeid. 

 Gode engelskkunnskaper 

 Fylt 20 år. 

 Snakke, lese, skrive norsk eller skandinavisk 

 Løsningsorientert og evne til å skape entusiasme og godt miljø. 

 God fysisk helse. 

 Kommunikativ, motiverende, sprudlende optimist. 
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BAKER/KONDITOR – fra 1. mars 2015. 

 75% fast stilling & fortrinnsvis 25% stilling som kokk. 

 Turnus med arbeid hver 3. helg 

 

Dette er en nyopprettet stilling. Personen skal utvikle vårt bakeri med bruk av or’ntlig 

ekte råvarer. Utvikle produkter for eget bruk, men også salg til kundene i vår kafe/lobby. 

Arbeidstid fra ca 04.00. Det må også påregnes noe forberedende arbeid av annen 

produksjon. Har rette vedkommende også «konditorfingre» anser vi det som en «bonus». 

 

Sentrale oppgaver: 

 Produksjon av produkter som naturlig tilhører bakeri/konditori. 

 Arbeid som kokk hver 3. helg, men dette er ikke et absolutt krav. 

 

Kvalifikasjoner: 

 Utdannelse og/eller erfaring fra tilsvarende arbeid. Fortrinnsvis fagbrev. 

 Gode engelskkunnskaper 

 Fylt 20 år. 

 Kunne arbeide strukturert og selvstendig og ha god økonomisk forståelse. 

 Snakke, lese, skrive norsk eller skandinavisk 

 Løsningsorientert og evne til å skape entusiasme og godt miljø. 

 God fysisk helse. 

 Kommunikativ, motiverende, sprudlende optimist. 

 

SERVITØR – snarlig tiltredelse. 

 25% fast stilling. For den rette mulighet for økt stillingsstørrelse. 

 Turnus med arbeid annen hver helg 

 

Sentrale oppgaver og kvalifikasjoner lik 50% stilling servitør. 

 

KOKK – snarlig tiltredelse. 

 25% fast stilling 

 Turnus med arbeid hver 3. helg 

 

Sentrale oppgaver: 

 Kokk  a la carte kjøkken 
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Kvalifikasjoner: 

 Fagbrev kokk, men ikke et krav 

 Utdannelse og/eller erfaring fra tilsvarende arbeid. 

 God engelskkunnskap 

 

LOBBY – ca 1. april 2015 

 20% fast stilling 

 Turnus med arbeid hver 2. helg 

 Seinvakt lørdag og søndag 

 

Sentrale oppgaver: 

 Bar, booking, servering selskaper, tilrettelegging kurs/konferanse. 

 

Kvalifikasjoner: 

 Viser til servitørstilling 

 

PUB 

Nyrenovert pub 10. oktober 2014. Åpent onsdag-søndag. Pizza, alle rettigheter, 

dart/biljard, fotball.  

 Bartender og vakt arbeid hver 3. helg. Stort sett lørdager, men kan være 

fredager ved større arrangement. 

 

Sentrale oppgaver: 

 Bartender. I all hovedsak bararbeid og pizza. 

 Vakt. Vakthold, garderobe, rydding. 

 Renhold foretas etter stengetid. 

 

Kvalifikasjoner: 

 Viser til servitørstilling. 

 For vakt er det fordel med godkjent vaktkurs. 
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FOR ALLE STILLINGER 

Vi tilbyr en stilling med stort rom for eget initiativ i samarbeid med flotte medarbeidere 

og topp motiverte ledere. Lønn i henhold til tariff, eller etter avtale. 

Synes du dette er av interesse kan spørsmål og søknad rettes til daglig leder            

Håvard Lydersen havard@vollangjestestue.no. 77 72 23 00 / 90 69 33 26. 

For utfyllende informasjon besøk www.vollangjestestue.no  

Søknad skal innehold CV, referanser og attester. 

 

VIKARER SOMMERSESONGEN 2015 
 

Ferieavvikling foretas 22/6-16/8 2015. 

Behov for vikarer på de fleste områder: 

 Servitører   - turnus med arbeid hver 2. helg – over 20 år 

 Kokker   - turnus med arbeid hver 2. helg – over 18 år 

 Oppvask   - 15.00-21.30 med arbeid hver 2. helg – over 16 år 

 Nattvakt/renhold - 07.00-22.00 med arbeid hver 2. helg – over 20 år 

 Resepsjon   - turnus med arbeid hver 2. helg – over 20 år 

 Rydding/servering tilpasset yngre arbeidskraft. – over 15 år 

 Vaktmester  - arbeidstid 07.00 – 15.00 

 

Arbeidssøkere må: 

 Snakke/skrive norsk eller skandinavisk 

 Ha mulighet for jobbutprøving/opplæring før 22/6. 

 Må kunne jobbe mer eller mindre hele perioden ferie avvikling pågår. 

 Sende/levere skriftlig søknad med CV og referanser. 
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