Vi søker driver til Kinokafeen
Tinn kommune søker driver til Kinokafeen.
I den anledning søker vi etter engasjert og dyktig driver, som ønsker å være med å
utvikle Kinokafeen restaurant og bidra til økt aktivitet på bygget forøvrig.
Øvrig bygg benyttes til utleie for arrangementer/tilstelninger. Driver blir forespurt om
leveranser ved større tilstelninger/arrangementer. Det søkes etter engasjert driver med
lyst til å utvikle konseptet i samarbeid med andre aktører.
Søknad med CV for ansvarlig driver og konsept/forretningsplan sendes innen 10.03:
Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan eller på e-post til
postmottak@tinn.kommune.no – merkes med Kinokafeen.
For mer opplysninger/befaring kontakt:
Rådgiver Ann-Merete Haugen på tlf. 92 81 45 78

Driver til Kinokafeen
•

Bygget og de øvrige lokalene har vært en innarbeidet restaurant for innbyggere i kommunen.
Bygget fremstår som moderne på tross av sin høye alder. Bygget ligger sentralt i øvre del av Rjukan
sentrum og vi ønsker en restaurant som har kapasitet til å bidra til arrangementer, tilstelninger,
kurs etc. som gjennomføres på bygget. Det kan være aktuelt å samarbeide med aktører i området
forøvrig om felles arrangementer.

•

Vi har ønske om driver med erfaring fra restaurantbransjen, ønske om kortfattet CV med beskrivelse
av yrkeserfaring og formell bakgrunn/kompetanse for tiltenkt ansvarlig driver.

•

Det søkes etter engasjert driver med lyst til å utvikle konsept/forretningsplaner, menyer og annet i
restauranten. Formål om god mat til overkommelige priser - økt aktivitet i bygget og sentrum.
Budsjett for de neste 3-5 årene må være del av forretningsplanen.

•

Tidligere års drift har vist at det er god omsetning ved helårs- og sesongbasert drift.

•

Vi har ønske om driver med langsiktig perspektiv, oppstart i Juni måned.

•

Tildeling er basert på følgende kriterier:
Konsept/forretningsplan hvor driftsmodell og planlagte åpningstider er inkludert. Forretningsplanen
skal inkludere planer for helårs-/og eller sesongbasert drift, hvor helårsbasert drift er foretrukket.
Erfaring fra relevant forretningsdrift. Det skal legges med CV med referanser for tiltenkt ansvarlig
driver.
Finansiell styrke (soliditet).

