
VÄLKOMMEN
TILL OSS



Välkommen 
nya kollega!
Välkommen till E STREET, din nya arbetsplats!
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss 
och tillsammans med dina medarbetare.

Den här boken är en gåva från oss i 
ledningen som vi hoppas kan bidra till en 
trygg och trevlig arbetsplats för dig. Den 
innehåller våra värderingar som vi arbetar 
efter och hoppas att du kan känna en 
stolthet i att representera.

Men innan vi går in på dem börjar vi 
med en kort information om E Street…



E Street är en mötesplats för den som 
uppskattar god mat, möten och musikalisk 
underhållning. 

Vi serverar smakrika upplevelser med 
variation i en skön miljö. Här kan man ta 
en öl i baren, äta en trerättersmiddag eller 
bara slinka in för en kopp kaffe.

GEMENSKAP, GLÄDJE och TRYGGHET är våra 
ledord och dessa ska spegla oss som 
verksamhet både bland medarbetare 
som hos vore gäster.

E STREET



Gemenskap, Glädje & Trygghet...



Gemenskap
För oss är GEMENSKAP viktigt. 

På E Street bryr vi oss om varandra och 
behandlar alla med respekt. Vi tror att det är 
grunden för en trivsam och trevlig arbetsmiljö.

Genom att hjälpa varandra och ha ett bra 
samarbete kan vi överträffa gästernas 
förväntningar och därmed skapa en plats 
som fler vill uppleva. Tillsammans kan vi skapa 
en helhet och styrka som utvecklar E Street 
till en vinnare i branschen.

Likt en publik skapar vi en helhet som är betydelsefull 
för artisten och dennes möjlighet att nå framgång.



Glädje
Hos oss ska GLÄDJE alltid vara i fokus.

Vi bjuder på en atmosfär utöver det vanliga, 
därför gör vi det vi ska och lite till för att alla 
ska trivas och må bra.

Vår härliga stämning, enastående mat, höga 
kundbetjäning och breda underhållning ska 
framkalla en sprudlande känsla som följer 
med hela vägen hem och tillbaka.

Likt trumpeten har du en genomträngande
klang som skapar en unik upplevelse för 
de omkring dig.



Trygghet
Hos oss ska du alltid känna en TRYGGHET.

Därför ser vi utveckling som positivt och 
uppskattar dina tankar, idéer och önskemål 
som kan förbättra vår gemensamma 
arbetsplats. 

Vi vill att du ska känna dig betydelsefull och 
ser därför dig som ett viktigt kugghjul som 
hjälper till att driva verksamheten framåt. 

Likt en trummis är du ett viktigt 
inslag för att nå succé.





Med de orden hoppas vi att du 
ser fram emot att få komma och 

arbeta hos oss.


