
Vi søger baransvarlige 

 

Urbania Street Food er et mekka af oplevelser med 6 street kitchens og en kæmpe bar med et stort 

udvalg af drikkevarer. Vi åbnede i sommeren 2018 og har siden vundet stor kærlighed hos 

Fredericia og omegnens borgere – og blev desuden Byens Bedste Café og Takeaway 2021. Hos 

Urbania Street Food får du meget mere end en stor madoplevelse. Vi arrangerer både live musik, 

banko, quiz og flere andre enkeltstående events. Med et rygende travlt street food markede, der er i 

løbende udvikling, søger vi nu nogle nye baransvarlige, som er klar til at hoppe ombord på skuden. 

Som baransvarlig skal du: 

• Åbne restauranten – herunder klargøre baren, tage stole ned, tørre borde af, lægge menukort 

ud mm. En åbenvagt er typisk fra kl. 10.30-17.30. 

• Både lave kaffe på barista kaffemaskine, skænke øl og lave drinks. Derudover oplæres du i 

basal viden om vores ca. 30+ forskellige specialøl 

• Yde formidabel kundeservice 

• Sørge for et fyldt varesortiment 

• Sørge for at restauranten er pæn, ren og rydelig 

• Mindre ledelse af øvrigt personale 

• Klargøre restauranten til travle aftener 

• Lave SoMe stories 

• Ad hoc opgaver 



Vi forventer at du: 

• Er fleksibel ift. arbejdstider og opgaver 

• Sætter en ære i at være ansigtet udadtil og dermed yder top kundeservice 

• Er klar på et arbejde, der også kan kræve meget fysisk af dig 

• Er proaktiv og udnytter evt. døde tidspunkter 

• Er smilende og udadvendt 

• Er struktureret og god til at holde orden 

• Er ansvarsfuld 

Vi kan tilbyde 

 En 25-30 timers stilling (ugentligt) henover sommeren – evt. mere, hvis du er interesseret i 

aftenvagter. En flok af søde, sjove og udadvendte kollegaer. Personalegoder i form af rabat hos 

både Urbania Street Food, Urbania Beach Bar, Café MUMS og Doktor Herman.  

Er du interesseret? 

Send os din motiverede ansøgning og CV på job@urbaniastreetfood.dk. Har du spørgsmål til 

ovenstående, kan du henvende dig til Sofie via mail sofie@urbaniastreetfood.dk 

 


