Jämsän Patalahti Oy
Jämsän Patalahti Oy on yli 20-vuotias perheyritys, johon kuuluvat perinteikäs Patalahden liikenneasema Jämsässä, tämän yhteydessä oleva
Subway-ravintola, sekä lähes neljä vuotta sitten
Muurameen avattu Subway-ravintola.

Milana Ärling

”Olen Milana Ärling ja työsken-

nellyt Patalahdella nyt vuoden. Parasta työssäni on hyvä
porukka, jonka kanssa työ sujuu mukavasti sekä erilaisten
ihmisten tapaaminen asiakaspalvelutilanteissa.

Meillä Patalahdella työskentelee yhteensä noin
50 henkilöä liikenneaseman ja Subway-ravintoloiden monipuolisissa työtehtävissä.
Tarjoamme asiakkaillemme ensiluokkaista asiakaspalvelua, ruokaelämyksiä ravintolan puolella
sekä herkkuhetkiä kahvilassa. Myymälästämme
löytyy hyvä peruselintarvikkeiden valikoima.

Opiskelen samanaikaisesti ja työ tuo mukavaa
vaihtelua arkeen. Joustava yhteistyö työnantajan kanssa työvuorosuunnittelussa mahdollistaa
koulun ja työn yhdistämisen hienosti.

Työtehtäviä onkin tarjolla monipuolisesti, eikä
yksikään päivä ole samanlainen!

Olen työskennellyt vuoden aikana sekä Subwayravintolan puolella, että liikenneaseman puolella
ja tämä mahdollisuus vaihdella työpistettä, tuo
kivaa vaihtelua työntekoon.

”

Meillä työskentelee
Koulutus
ei pakollinen

Sandwich artist
Asiakaspalveluhenkilö
Kokki
Keittiöapulainen
Vuorovastaava

Me tarjoamme
Toinen aste

AMK

Yliopisto

Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä
kokin töistä asiakaspalveluhenkilöön
sekä keittiön apuhenkilöön. Subway ravintolan puolella työskentelevät
sandwich artistit, jotka ovat leivänteon ammattilaisia. Meillä Patalahdella
on hyvä tekemisen meininki ja töitä
tehdään hyvällä tiimihengellä iloisella
asenteella!

Jämsän Patalahti Oy
Minna Hattunen, vuorovastaava

”Olen Minna Hattunen ja olen työskennellyt Patalahdella noin puolentoista vuoden ajan. Tästä ajasta noin kahdeksan kuukautta vuorovastaavana.
Parasta työssäni on hyvä työyhteisö sekä päivittäiset
asiakaskohtaamiset. Lisäksi jokainen päivä tuo mukanaan erilaisia
tilanteita ja kaikista päivistä voi oppia uutta sekä kehittää itseään.
Onnistumiset ongelmanratkaisutilanteissa lisäävät motivaatiota
työntekoon.
Vuorovastaavan työtehtäviin Patalahdella kuuluvat kaikki osa-alueet
tiskauksesta tilausten tekoon. Asiakaspalvelu on suurimmassa
osassa, mutta sen lisäksi työpäivät koostuvat myymälän täytöstä,
buffetpöydän huolehtimisesta sekä työtehtävien organisoinnista.

”

Me etsimme

Ota yhteyttä

Motivoituneita henkilöitä, jotka omaavat hyvät
tiimityöskentelytaidot. Paineensietokyky ja
tehtävien priorisointitaidot nousevat tärkeään
osaan kiireisinä päivinä.

Avoinna olevista paikoista ilmoitamme mol.fi-palvelun kautta, facebookissa sekä omilla sivuillamme.

Jämsän Patalahti Oy
Patalahdentie 20
42100 Jämsä
p. 020 719 9251
www.patalahti.fi

Voit myös täyttää valmiin työnhakulomakkeemme
osoitteessa: www.patalahti.fi/toihin-meille/.
Meille voi laittaa kesätyöhakemuksen
liikenneaseman puolelle osoitteeseen:
heidi.sinisalo@patalahti.fi
tai
Subway-ravintolan puolelle osoitteeseen:
jenni.sandkvist@patalahti.fi.

