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Postbeskrivning Hovmästare
Torsdagspuben Burgers & Shakes (3 poster)
Var fjärde torsdag kommer du som hovmästare vara serveringsansvarig för en
pubverksamhet på Penthouse. Hovmästaren tillsammans med köksmästaren får
själva fria tyglar att sätta tema för varje enskild pub ifall man så vill, så om du är
kreativ och har roliga idéer är detta någonting för dig! Annars om du bara vill skapa
den mysigaste och bästa klassiska puben i Lund går även det givetvis bra! Sök
posten och ta chansen att bli del av Lunds Nations härliga förmannakår!
Det åligger en hovmästare på Pennylane att:
●
●

●
●
●

●

Var fjärde torsdag förbereda inför en pub och genomföra serveringen av mat
och dryck vid denna.
Förberedelser för puben innefattar utvägning av drycker samt att förbereda
lokalen för att få den att bli så temainspirerad som möjligt ifall detta är aktuellt.
Annars ska lokalen kännas ”pubaktig”.
Presentera menyn tydligt på puben och i samråd med din köksmästare se till
att maten är varm när den serveras till gästerna.
Se till att SAMTLIGA gäster och tjänstemän är över 18 år gamla och
medlemmar i Studentlund.
Ansvara för att ingen tjänsteman eller förman för kvällen dricker en enda
droppe alkohol under verksamhetsdagen. Detta inkluderar även tid som
spenderas efter verksamhet i verksamhetslokaler.
Städa efter din verksamhet och återställa lokalen i det skick du själv vill finna
den.

Det åligger dig som förman på Lunds Nation att:
●
●

Delta i måndagsstädning veckan efter din verksamhet.
Delta på utvärderingsmöte tillsammans med seniors.
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●
●

Delta vid uppstartsdagarna, den workshop som är kopplad till din post,
säkerhetsgenomgångar och andra utbildningstillfällen.
Sköta de allmänna förmannauppgifter som föreligger så som att delta vid
uppföljningsmöten, städdagar, affischeringsdagar, specifika inskrivningstider
samt jobba en förmannasittning per termin.
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