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Tjejerna i vårt konditori behöver förstärkning Tjejerna i vårt konditori behöver förstärkning Tjejerna i vårt konditori behöver förstärkning Tjejerna i vårt konditori behöver förstärkning ––––    vi sökervi sökervi sökervi söker vi en  vi en  vi en  vi en duktig duktig duktig duktig konditorkonditorkonditorkonditor!!!!    
 

 
Om tjänsten: 

Vi söker en utbildad konditor för arbete i vårt konditori. I arbetsuppgifter ingår att tillverka 
konditoriprodukter (tårtor, bakelser, småbröd, kondisbitar, mjuka kakor m.m.) I det dagliga 
arbetet ingår också beställning och upplockning av varor, avbakning, plåtvård, rengöring av 
arbetsytor och redskap samt egenkontroller och disk. Du kommer att arbeta i ett härligt team 
om fyra personer i ett högt tempo. Tjänsten är en heltidstjänst där arbete varannan lördag och 
var fjärde söndag ingår i schemat.   
 
Kvalifikationer: 

Vi ser gärna att den vi söker har tidigare dokumenterad erfarenhet av konditori och/eller 
bageriproduktion. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt i gruppen. Vi lägger stor vikt 
vid personlig lämplighet, samarbetsförmåga och flexibilitet. Meriterande är också kunnighet i 
olika födoämnes allergier samt miljö & hygienregler.  
 
Egenskaper 

Den vi vill anställa ska ha ett brinnande intresse för yrket och vara nyfiken på att lära mer 
samt komma med egna idéer och förslag till produktutveckling. Du ska också vara stresstålig 
och noggrann samt pålitlig.  
 
Har du frågor kring tjänsten kontakta vår personalansvariga, Katarina Larsson på  
telefon 0701 – 62 85 42.  
 
Tjänsten söker du genom att via e-post till info@nojdskonditori.se  Märk ämnesfältet med 
”Ansökan konditor” och bifoga ditt CV med foto, samt ett personligt brev där du berättar lite 
mer om dig själv, dina erfarenheter samt varför du tror att du passar in hos oss och vad du kan 
bidra med.  
 
 
 
 

Nöjds Konditori är ett av Göteborgs äldsta privatägda hantverksbagerier 

och har funnits sedan början av 60-talet och vi har drygt 40 anställda.  På 
Nöjds Konditori arbetar vi alltid med de bästa råvarorna och sätter stor ära 

i att hålla hög och jämn kvalité och god service till våra kunder. 
 

Vår produktion av bageri-kallksänk- och konditoriprodukter 
 finns på Brunnsbotorget.  

Vi har fem egna butiker & serveringar med placering runt om i Göteborg 
 och vi fortsätter ständigt att utvecklas. 

. 

- Hantverk med Tradition och Kvalité – 
 


