
PAULIG KULMA on inspiroiva kohtaamispaikka Helsingissä Kluuvin kauppakeskuksessa. Kaiken keskiössä on kahvi, johon  
suhtaudutaan ilolla ja intohimolla. Kahden kerroksen kahvilan, terassin, paahtimon ja Barista Instituten Paulig Kulmassa on tilaa 
tavata, tehdä töitä tai vain rentoutua keskellä kaupungin vilinää.Kahvilassa voi nauttia laajalti Pauligin kahveista ja muista ainut-
laatuisista herkuista. Paulig Kulmaa varten on paahdettu oma kahvisarja. Haluamme edistää hyvinvointia ja toimia vastuullisesti; 
panostamme terveellisiin ruokiin ja herkkuihin laiminlyömättä aisteja herättäviä makuja.

ETSIMME BARISTAA

Haemme uusia ammattilaisia Paulig Kulma -kahviperheeseen. Etsimme työkaveria, jolle kahvi on intohimo ja elämäntapa. 
Baristana vastaat upeista kahvielämyksistä ja inspiroit asiakkaitamme kahvin maailmassa. Olet osa mahtavaa tiimiämme ja  
hurmaat loistavalla asiakaskokemuksella. Asiakaspalvelu ja myynti on iso osa työtäsi ja hoidat sen luontaisella otteella.  
Työ on vuorotyötä, sillä kahvilan tarjonta kattaa aamukahvin ja lounaan lisäksi illan cocktailit.

MENESTYKSEN AVAIMET

l	 Reipasta tekemisen meininkiä sekä joustavaa asennetta. 
l		 Kiinnostus kahvia ja asiakaspalvelua kohtaan.
l		 Kokemus baristan tehtävistä on eduksi. 
l		 Hygienia- ja anniskelupassi ovat eduksi.

Jos sinulla on tehokas ja asiakaslähtöinen työskentelytapa etkä hätkähdä yllättäviäkään tilanteita, saatat olla  
etsimämme puuttuva palanen. Toivomme tiimiimme positiivista ja kannustavaa työkaveria!

MITÄ ME TARJOAMME SINULLE?

l		 Näköalapaikka Suomen kovimpien kahviammattilaisten parissa; pääset oppimaan parhailta.
l		 Saat kattavan kahvikoulutuksen ja pääset suorittamaan kansainväliset SCA-baristasertifikaatit.
l		 Kokemuksestasi riippuen sinulla on myös mahdollisuus päästä mukaan juomien reseptikehitykseen ja uusien kahvien valintaan. 
l		 Paulig Kulmassa on loistavat etenemismahdollisuudet, kahvin parissa esim. pääbaristaksi. 
l		 Työ on vaihtelevaa ja antoisaa mahtavan työporukan ympäröimänä.

Työsuhde on vakituinen ja kokoaikainen (112,5 h/3 vk) ja työstä maksetaan kuukausipalkka. Kokemuksesi ja taitojesi  
perusteella sinulla on mahdollisuus korkeampaan palkkatasoon. Työ alkaa sopimuksen mukaan. 

KIINNOSTUITKO?

Lisätietoja tehtävästä antaa ravintolapäällikkö Janita Aho 25.10. klo 10–14 puh. 020 7600 157, janita.aho@juvenes.fi.  
Lähetä hakemuksesi ja CV:si sähköpostitse 1.11. mennessä osoitteeseen pauligkulma@juvenes.fi   

Juvenes Oy on valtakunnallinen ravintola- ja palveluyritys, joka tarjoaa laadukkaita ravintola-, ateria- ja kahvilapalveluita sekä  
juhla- ja kokouspalveluita. Juveneksella työskentelee 190 henkilöä ja ravintoloissa tarjoillaan vuosittain noin 3 miljoonaa ateriaa.


