
 

 

Selskabsansvarlig til Malt Fest & Event 

 

Elsker du at give dine omgivelser en særlig oplevelse, og har du let til smil der smitter? Så har vi drømmejobbet.  

Vi har dejligt travlt på selskabssiden, og søger derfor en passioneret kollega, der skal være ansvarlig for afvikling af 

vores selskaber. 

  

Om os... 

Malt Restaurant & Lounge er en restaurant med 2 tilhørende selskabslokaler beliggende i Ceres Byen midt i Århus C. Vi er i 

rivende udvikling, og har forrygende travlt. Vi sætter en stor ære i at sørge for, at vores gæster har en fantastisk aften uanset om 

det er i vores a la carte restaurant eller i vores selskabslokaler. 

Vi er en del af en større forretning, som også består af Turbinehallen i Filmbyen samt forpagtning af café og brasserie i 

Musikhuset Aarhus. Du bliver en del af en større personalegruppe, hvor fællesskab og samarbejde er i højsædet.   

  

Om stillingen... 

Som selskabsansvarlig kommer du til at være den styrende enhed i forbindelse med vores 2 selskabslokaler. Du sørger for at 

vagtplanen hænger sammen ud fra det team, der er tilknyttet selskaberne og i samarbejde med vores restaurantchef.    

Du er med til at gøre en aften til en unik oplevelse for vores selskabskunder, som kan være alt lige fra erhvervsarrangementer til 

private arrangementer såsom bryllup, konfirmation osv. Hos Malt har vi et godt ry – både for vores mad og øl men særligt for 

det høje serviceniveau vi altid leverer. Sammen med resten af MALT teamet, skal du sørge for at dette niveau fortsat kan være 

en stor del af stedet.  

  

Vi tilbyder... 

At du bliver en del af byens fedeste arbejdsplads, med højt til loftet og mulighed for udvikling. 

En spændende arbejdsplads med vekslende arbejdsopgaver i dejlige omgivelser. 

Gode og hjælpsomme kolleger i et positivt miljø, hvor vi arbejder effektivt og samtidig har det sjovt. 

Arbejde i en succesrestaurant, hvor der er tryghed og ordnede forhold for medarbejderne. 

Mulighed for god sparring og solidt samarbejde med restaurantchefen.  

  

Vi forventer at... 

Du har min. 2 års erfaring indenfor branchen. 

Du har erfaring med at køre både mindre og større selskaber 



Du har min. 1 års erfaring som leder 

Du tager ansvar og er fleksible i travle perioder 

Du holder et højt serviceniveau, også når der er travlt. 

Du bidrager aktivt til et godt samarbejde og en glad omgangstone 

Din indstilling er positiv og åbensindet 

  

Som person er du... 

Vant til at gå forrest, og sætter en ære i god personalepleje 

Fleksibel og villig til at give en hånd med, hvor det brænder på 

Glad og smilende 

Har et medfødt service gen 

Kan bevare overblikket, når der er travlt 

God til at samarbejde på tværs af virksomheden 

God til at strukturere dit arbejde 

  

OM VORES LOKALER 

Malt Restaurant & Lounge er vores a la carte restaurant i Ceres byen, hvor vi holder åben tirsdag – lørdag fra kl. 17.00. I 

restauranten servere vi social dining, og dertil anbefaler vi vores skønne ølmenu, da vi er flagskib for Kissmeyer.  

Malt Kælderen er vores store event lokale i kælderen under restauranten. Her kan vi have plads til 149 gæster til fest og 

arrangementer af alle typer 

Malt Bryggerboligen er vores skønne eventlokale med plads til ca. 60 gæster – placeret i forlængelse af Malt Restaurant og 

Lounge. 

  

Ansættelsesprocessen: Vi holder løbende samtaler 

Send din ansøgning samt cv til Sanne Remmer Madsbjerg på mail sr@turbinehallen.dk 

Antal af stillinger: 1 

Tiltrædelse: Snarest muligt eller efter aftale 
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