
VI SöKER SOMMELIER

Sommelier till F&B (Bistron, Vinbar och Le Garden) 
 

Vill du arbeta i Stockholms förmodligen mest inbjudande och personliga boutique-hotell? Är du en person som tycker om

utmaningar och strävar efter att vara unik och inte som alla andra? På en av Stockholms mest centrala adresser, ett

stenkast från Stureplan, finns en pulserande mötesplats - Sparrow Wine bar & Bistro.  

Bakom vårt hotell står Grand Group som i och med öppningen av The Sparrow Hotel etablerar sig utanför Blasieholmen.

Grand Group äger sedan tidigare Grand Hôtel Stockholm och Lydmar Hotel. I hotellet driver team Mathias Dahlgren en fransk

bistro och vinbar med mat och vin i världsklass. 

 

Vi söker nu sommelier till vår franska bistro och vinbar som drivs av team Mathias Dahlgren. Det finns en vilja att leverera

en fantastisk upplevelse för våra gäster och ett starkt intresse för mat och dryck. Vi söker dig som älskar att servera och

jobba i service med en positiv inställning och som trivs att jobba i team. Vi söker dig som har några års erfarenhet av yrket.

Dina personliga egenskaper är något vi värdesätter väldigt högt. Att du älskar att ge service och kvalitet och har ett

personligt värdskap ser vi som en självklarhet. Om du dessutom är en charmig och sympatisk person med en känsla för vad

våra gäster vill ha innan de ens vet det själva: då är det här jobbet för dig! Vill du vara en stor del av att se till att vi skapar

minnesvärda stunder för våra gäster och skapa Sparrow moments som bara vi kan – ansök då idag! Tjänsten/tjänsterna är

en tills vidare anställning på deltid. Arbetstiden är efter rullande schema/skift och vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Tillträde och lön enligt överenskommelse, vi följer kollektivavtalet. Vill du veta mer eller söka direkt till F&B Manager,

Josefine Ström på josefine.strom@mdghs.com 

 

Varmt välkommen till oss på the Sparrow Hotel och The Sparrow Winebar and Bistro där vi tillsammans skapar 

Sparrow moments!


