
Rekrytering Driftchef 

Om företaget 

Historien från Kungsholmen 
 
Trädgården etablerades 2003 på Kungsholmen vid Klara Sjö. Sedan starten har 

Trädgården blivit en ledande och älskad mötesplats i Stockholm. Musik, klubb, mat, 

konst och aktiviteter har varit ledorden. 2009 flyttade Trädgården till Skanstull och sitt 

riktiga hem på söder. Här etablerades en unik satsning under Skanstullsbron som 

idag har i snitt 60 anställda och har över 200 000 besökare/år. Trädgården är byggd 

på mångfald, kärlek och folklighet med dedikerade och hårt arbetande kompetenta 

människor som sätter en hög standard på det som levereras till besökaren. 

Trädgården har öppet maj till september, vintertid arbetar du med vår klubb Under 

bron.  

 

Om tjänsten 

I tjänsten som Driftchef ingår du i ett team som har det övergripande ansvaret för 
drift, personalledning, dryckessortiment i våra barer och nattklubbupplevelsen för 
våra besökare. Din uppgift är att skapa en högpresterande serviceorganisation vars 
uppdrag är att utföra sitt arbete med gästens upplevelse i fokus. Utmaningen består i 
att genom hög servicenivå fortsätta utveckla våra starka varumärken och generera 
trogna besökare för Trädgården och Under Bron. Detta kräver ett väl utvecklat 
affärsmannaskap, intresse, kunskap och erfarenhet av dryck i kombination med 
erfarenhet av liknande roll inom större publik verksamhet såsom event, festival, klubb 
eller annat kulturellt sammanhang.  

 

Dina förutsättningar 

Vi verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad och avser att växa och ta nya 
marknadsandelar med ett starkt varumärke. Du utgör en del av driftgruppen 
tillsammans med två kompetenta medarbetare och har en viktig roll i organisationen. 
Du kommer leda en personalstyrka på cirka 60 personer och rapporterar direkt till 
verksamhetschefen.  

Tjänsten innebär till stor del kvälls- och nattarbete samt helger på rotation. 

 

Dina arbetsuppgifter och ansvarsområde 

Dina främsta arbetsuppgifter är att kunna sätta och upprätthålla en hög upplevelse 
för våra gäster. Genom ledning och utbildning säkerställer du en hög servicestandard 
hos personalen. 

Planeringsarbete inför Trädgården 2018 tillkommer, samt vissa administrativa 
arbetsuppgifter. 



 

 

 

Vem är du? 

Vi söker dig som har ett naturligt driv/passion/intresse för kulturella aktiviteter, bar- 
och nattklubbsindustrin. Du är driven, ambitiös och ser en framtid inom branschen. 
Du har god kunskap om Stockholms och Sveriges dryckessortiment och leverantörer. 

Du har stark ledarskapsförmåga och ekonomisk förståelse vad gäller 
intäkter/kostnader. Du kommer från en liknande roll i ett företag eller organisation där 
förändring och utveckling varit ett naturligt inslag i vardagen. Din personlighet och 
motivation är avgörande. Du har ett tydligt ledarskap, är organiserad och har förmåga 
att hålla många bollar i luften. Du är prestigelös och förstår vad förankring och 
samarbete betyder för att nå resultat.  

 

Ansökan  

Ansökan skickas via e-mail till ansokan@husetunderbron.se. Vi tillämpar ett löpande 

urval.  

Tjänsten är på heltid och tillsätts omgående. 

Vid frågor angående tjänsten kontakta Anton Burill på anton@husetunderbron.se . 
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