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Postbeskrivning Hovmästare Sittning (5 poster)
Som hovmästare på vår fina trerätterssittning, är det din uppgift att se till så att
gästerna trivs och får den extra service som Lunds nation står för vid våra
sittningar. Det innebär att du ska presentera menyn i början av sittningen,
genomföra en professionell servering och göra lokalen fin och prydlig. Vill du
tillsammans med ett tjänstemannalag ge Lunds nations gäster den bästa
sittningsupplevelsen i Lund? Sök då posten som Hovmästare sittning och bli
del av Lunds Nations härliga förmannakår!
Det åligger dig som Hovmästare sittning att:
● Förbereda för dina sittningar och genomföra servering av mat och dryck
vid dessa.
● Förberedelser innefattar utvägning av öl, cider, vin, snaps samt ett litet
sortiment av spritdrycker, dukning av borden enligt instruktion samt att
förbereda en fördrink.
● Genom att ha god kommunikation med köket se till att alla får sina rätter
och att sittning avslutas i god tid.
● I samråd med din köksmästare se till att maten är varm när den serveras
till gästerna.
● 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.
● Ansvara för att bemanna garderoben både före och under sittningen.
● Skaffa tjänstemän till Din verksamhet för att få den att fungera.
● Kontrollera leg och studentleg på samtliga gäster samt tjänstemän.
● Städa efter din verksamhet och återställa lokalen i gott skick samt ställa
tillbaka de saker man använt.
● Veckan efter din verksamhet delta på måndagsstädningen.
Det åligger dig som förman på Lunds nation att:
● Delta vid uppstartsmöte, säkerhetsgenomgångar och andra
utbildningstillfällen.
● Närvara vid nationens städdagar (2 per termin).
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● Delta vid uppföljningsmöte med kuratelet.
● Delta vid utvärderingsmöte med seniors.
● Sköta de allmänna förmannauppgifter som föreligger så som att sitta i
inskrivningen samt jobba en förmannasittning per termin.
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