
 
 

 
Ett 20-tal snösäkra pister, sittliftar, snowparks. 60 km längdåkning och isbana. • Cykling, vandring, badsjö & kanot. • Logi, konferens, restauranger, bassäng & 
bubbelpooler. • Vackra vyer och lugn på kort avstånd - ca 20 mil från Mälardalen i Dalarnas hjärta. • Hela upplevelsen – halva resan! 
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Fler stjärnor till vårt glada gäng i Bjursås restauranger! 

 
Bjursås växer så det knakar! Nu söker vi duktiga och glada personer till våra fina restauranger – här tar vi 
hand om gästerna när de värmer sig och fyller på med energi. Familjer som söker en mysstund. 
Kompisgänget som avslutar dagen med pjäxdans på afterskin. Sällskapet och paret som vill ha en god 
middag. Bröllopsgästerna som vill ha en oförglömlig kväll. 
 
Flera av tjänsterna är på helår eftersom vår restaurangverksamhet håller igång året runt.  
 
Två av restaurangerna ligger i själva skidanläggningen, här är det mest fart under vintern. Den tredje 
restaurangen ligger intill anläggningen i Bjursås by, Dössbergets Värdshus. Här är det verksamhet året runt 
med toppar på sommaren och när julbordet dukas fram.  

 

       
  Brasseriet Bjù Inn      Värdshuset Bäverhyddan    Dössbergets Värdshus  

 
Vi är ett tight litet gäng där alla hjälps åt och ställer upp. Grundegenskaper vi vill att alla ska ha: 
- Stark känsla för service – se gäst! 
- Tycka om det vi gör – vara motiverad och nyfiken! 
- Ha fart framåt och förstå att det är tillsammans vi är starka! 
- Pålitlig och med tidigare erfarenheter i bagaget. 
 
Tjänster vi söker med start i december: 
- Köksmästare  Vi söker dig som vill vara med att leda utvecklingen och sätta prägel på tre restauranger 
med olika inriktningar! Du har stor vana att leda och utforma köksarbete och menyer. Du är mån om både 
gästupplevelsen och för att arbetslaget har en bra situation. Erfarenhet av leverantörskontakter och 
köksekonomi är stort plus. Helårstjänst. 
- Arbetsledare  Du blir en av nyckelpersonerna som koordinerar och coachar arbetet. Vi förutsätter att du 
har tidigare erfarenhet från arbetsledning och/eller restaurang. Vi söker 2-3 stycken med möjlighet till 
helårstjänst för rätt person. 
- Kock  Du är självgående men tycker även om att arbeta med andra. Du blir en huvudperson i köket 
tillsammans med köksmästaren. Säsongsanställning men god chans till helårstjänst för rätt person. 
- Serveringspersonal  Stor känsla för gäst och att skapa mysfaktor i salongen. Fart i kroppen och 
erfarenhet från yrket är meriterande. Säsongs- och extraanställning, 5-6 stycken.  
 
Ansökningstid: Senast 13/10, men vi rekryterar fortlöpande så skicka gärna in omgående.  
Vi ska vara en arbetsplats att trivas och utvecklas på! Vi följer självklart kollektivavtal (HRF) och har en 
personalhandbok som vi följer, så att det ska vara tydligt och samma villkor för alla. Vi ser gärna att du är 
över 18 år, har körkort och tillgång till bil. 
 
Ansökan skickas in via vårt webformulär, du hittar det på bjursas.com/jobb. Om du har frågor/funderingar, 
tveka inte att höra dig till Maria Nygårds (073-022 05 34). 
 
 
 
Bjursås ligger strax utanför Falun, ca 20 mil från Mälardalen. Anläggningen växer starkt, de senaste två åren 
har volymen fördubblats såväl vinter- som sommartid. Vi är ett litet gäng som jobbar här helår och 
tillsammans utvecklar anläggningen med restauranger, skidåkning, boenden med mera – roligt och 
spännande! Du ser lite mer vad vi erbjuder i sidfoten nedan och på hemsidan. 
 


