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Postbeskrivning Kaffebarsförman (4 poster)

Som Kaffebarsförman på våra klubbar har du chansen att erbjuda Lunds Nations
gäster en helkväll utöver det vanliga. Kaffebaren är sedan HT22 vår konceptbar i
Lilla baren på Penthouse där det serveras hot shots och kaffedrinkar.
Som kaffebarsförman är det bra om du är en fena (eller vill bli en) på att svarva hot
shots, gillar högt tempo och brinner för att ge god service. Vill du ta chansen att
driva vår kaffebar och samtidigt ge Lunds studenter den bästa klubbupplevelsen?
Sök kaffebarsförman och bli en del av Lunds Nations fantastiska förmannakår!

Det åligger dig som Kaffebarsförman att:
● Själv och/eller tillsammans med en egenrekryterad tjänsteman hålla i

kaffebaren på våra ordinarie klubbar som öppnar 22:30 och stänger 02:00
och se till att den är bemannad under hela klubbens öppettid.

● Tillsammans med klubbförmännen ansvara för att klubben följer
tillståndsenhetens och nationens regler och lagar.

● I samråd med klubbförmännen väga ut alkohol och se till att allt finns för
att klubben och kaffebaren ska flyta på på bästa sätt.

● Se till att om du inte kan jobba någon av dina klubbar hitta en ersättare
som i ditt ställe ansvarar för Kaffebaren.

● Ansvara tillsammans med klubbförmännen för att ingen tjänsteman eller
förman dricker alkohol under verksamhetsdagen. Detta inkluderar även
tid som spenderas i verksamhetslokalen efter verksamhetsslut.

● Vara stöttande och rådgivande för klubbförmännen, men samtidigt inte
tumma på kaffebarens öppettid eller kvalitet.

● Städa efter din verksamhet och återställa lokalen i gott skick.
● Veckan efter din verksamhet delta i måndagsstädning.
● Se till att dina tjänstemän får gå på vierisittning som tack för sitt arbete.

Det åligger dig som förman på Lunds Nation att:

● Delta vid uppstartsmöte, säkerhetsgenomgångar och andra utbildningstillfällen.
● Närvara vid nationens städdagar (2 per termin).
● Delta vid uppföljningsmöte med kuratelet.
● Delta vid utvärderingsmöte med seniors.
● Sköta de allmänna förmannauppgifter som föreligger såsom att jobba en

förmannasittning per termin, sitta i inskrivningen samt att hjälpa till med
nationens PR-spridning.

Sista ansökningsdag är den 12 december 2022.
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