
VI SÖKER EN

Boulebarchef 
till Göteborg
Boulebar startade som en tågluff genom Europa. Tre vänner i 
en park bland Marseilles ruffa bakgator föll för boule. Den 
där jämlika sporten som är så mycket mer än bara en sport. 
Utan ett sätt att leva, tänka och vara. Gärna över genera-

tioner, över en middag och över ett eller flera glas Pastis. 

Nu är vi cirka 110 anställda på sex Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har 
bara börjat. Just nu letar vi efter en person som vill leda och ta ansvar för vår syd-
franska park på Rosenlundsgatan i Göteborg. En person som precis som vi älskar det hen 
gör och som vill driva en rörelse med hjärta. 

Här har vi listat egenskaper och erfarenheter vi tror är viktiga för att vi ska 
trivas ihop: 

 • Flera års erfarenhet av ledarskap inom restaurang- eller 
   upplevelsebranschen.
 •  Dokumenterad ledarskapsutbildning. 
 •  Har vana och gillar att leda, utveckla och motivera ett team.
 •  Du tror som vi på ett dialogbaserat ledarskap.
 •  Resultatinriktad och målfokuserad.
 •  Prestigelös.
 •  Du tror som vi på ett lärande ledarskap genom ett generöst kunskapsutbyte. 

Som boulebarchef ingår du i ett lokalt ledningsteam med köksmästare, barmästare, boule- 
mästare, servismästare och vice boulebarchef. Du ingår också i ett nätverk med de andra 
städernas boulebarchefer. 

Boulebar är en värderingsdriven rörelse. Så vi ser gärna att du som oss tror på en 
inkluderande och solidarisk verksamhet med stor tillit till varandra. Vi vill att du 
ska växa. Därför satsar vi på utveckling och utbildning. Varje år åker vi dessutom på 
inspirationsresor tillsammans. Och en del av vinsten går tillbaka till alla anställda.
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Vi intervjuar löpande. Så ansök direkt på vår hemsida eller till 
jannica.hedlund@boulebar.se - märk då ditt mejl med vilken tjänst du söker.

Merci!


