
 

Billdals Ridklubb söker cafépersonal, deltid 

Till Café Stallyktan söker vi ett antal positiva och serviceinriktade medarbetare som vill 
arbeta vardagskvällar och lördagar. Du arbetar 1–3 kvällspass/vecka (16.30-20.00) och 
varannan-var tredje lördag 8.30-14.30.  

Caféet är en viktig samlingsplats för såväl våra medlemmar som alla andra som besöker vår 
anläggning. Vi serverar lättare mat som sallader och varma smörgåsar. Vi har även ett brett 
fikautbud för den fikasugne med fantastiska nybakade kanelbullar, hembakad morotskaka, 
kladdkaka med grädde och mycket mer.  

Arbetsuppgifter 

Dina arbetsuppgifter består framförallt av att ta hand om våra kunder och se till att de trivs. 

Du kommer även att bereda av smörgåsar, sallader och annan lättare mat, eventuellt baka 

samt öppna och stänga caféet mm. 

Vi söker dig som: 

• Tycker om att möta kunder och ge bra service 

• Är intresserad av matlagning och bakning, gärna med grundläggande utbildning 

• Är noggrann och kan planera och organisera ditt arbete tillsammans med vår 

caféansvariga 

• Är positiv och lösningsfokuserad 

Skicka din ansökan till susanna.granerfeldt@billdalsridklubb.com så snart som möjligt! 

Vid frågor kontakta Danielle (caféansvarig) 0705-423476 eller Susanna 073-354 22 21 

(verksamhetschef) 

Vi ser fram emot att höra av dig! 

Om Billdals Ridklubb 

Billdals ridklubb är en ideell förening som är en av de största ridklubbarna i Sverige. Sedan starten av 

ridskoleverksamheten 1993 finns en stark strävan att ständigt utvecklas. Ridklubben har vuxit, både 

med antal medlemmar och i yta med två nya ridhus. Idag har klubben ca 965 medlemmar 

medlemmar varav ca 505 är mellan 7 – 18 år. Med direkt tillgång till naturreservatet Sandsjöbacka 

och det anrika Billdals park är lokaliseringen av Billdals ridklubb unik med många besökare. Vi har en 

stabil ekonomi och tar ansvar för utvecklingen som sker i verksamheten. Vår ridskola erbjuder 

verksamhet för barn, unga, vuxna, pensionärer och ryttare med funktionsvariationer. Vi har alltifrån 

knatteridning för de allra minsta till mer avancerad verksamhet för de tävlingsinriktade ungdomarna. 

Billdals ridklubb arbetar ständigt med att utveckla verksamheten för våra befintliga och nya 

medlemmar där hästen står i fokus.  
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