
 

 

    Bartender 

Sheraton Stockholm Hotel är ett förstklassigt hotell beläget mitt i centrala Stockholm. Vi förfogar över 

465 gästrum med komfort utöver det vanliga, Restaurang 360, lobbybar samt 15 konferensrum. Sheraton 

Stockholm Hotel ingår i den världsomspännande koncernen Marriott International, med mer än 5000 

förstklassiga hotell världen runt. Våra food and beverage outlets består av restaurang 360, bar 360, 

private dining, club lounge och vår konferens och bankettvåning. 

Vi söker nu en fantastisk kollega till vår bar 360. Du ser det som en självklarhet att sätta gästen i fokus  

och att alltid vara uppdaterad på vårt utbud. Arbetstiden för denna tjänst är främst förlagd till kvällar 

samt helger, men vi ser att du är flexibel och kan arbeta både dagtid och kvällstid vid behov. Som anställd 

hos oss får du möjlighet att arbeta i alla våra F&B outlets men med mest fokus i vår bar. 

 

Vi ser att du har: 

 Minst 2 års erfarenhet i en internationell cocktailbar 

 God generell dryckeskunskap med fokust på internationella drycker och cocktails 

 Meriterande om du har ledarerfarenheter 

 Är driven och har ett öga för detaljer 

 Alltid har ett genuint leende på läpparna och tycker om att ha roligt på arbetet 

 Arbetar snabbt, effektivt och är stresstålig 

 Du har alltid gästen i fokus och finner tillfredställelse i att ge service på hög nivå 

 Du bidrar till god teamanda med dina medarbetare 

 Har goda kunskaper i svenska och engelska 

 
Om detta stämmer väl in på dig och om du ser fram emot ett roligt jobb i en internationell miljö ser vi 
fram emot att höra från dig inom kort. Vi önskar tillsätta tjänsten snarast och urval kommer att ske 
löpande. 
 
Tjänsten är heltid och tillsvidare. Vi tillämpar kollektivavtal. 
Vill du veta mer om tjänsten, vänligen kontakta Thomas van den Einden (F&B Operations Manager), 
tel: 08-412 34 70. 
 
Din skriftliga ansökan med CV och ett personligt brev ber vi dig skicka till:  
jobb.stockholm@sheraton.com.  
 

Välkommen med din ansökan! 


