
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Jag heter Göran Bråtner och är 52 år och är utbildad kock ( Virginska skolan 1986-87) sedan 20 
år tillbaka. Jag har i dagarna avslutat min anställning som Avdelningschef på IKEA och på 
restaurang där. Kan låta tokigt att säga upp sig men jag längtade tillbaka till matlagningen. Jag 
har arbetat som kock, köksmästare, matlagningslärare på Lernia ( f.d AmuGruppen ) i 12 år 
1991-2003. Jag har ett företag som heter B.A.C som jag har haft sedan 10 år tillbaka. Detta har 
legat nere i 1.5 år på grund av jobbet på IKEA. Men som sagt längtan blev för stor och jag vill 
komma tillbaka till köket, matlagningen och pulsen.  Startar nu upp mitt företag igen med 
denna nyhet. 
 
Detta kan jag erbjuda ! 
 

 Jag kan hoppa in med kort varsel vid sjukdom eller om ni har för mycket att göra 
 Har stor erfarenhet från lunch och kan min husmanskost 
 Har stor erfarenhet vad det gäller matallergier 
 Kan laga bra och nyttiga vegetariska rätter 
 Har bred erfarenhet från al a carté  
 Har stor erfarenhet från catering med allt vad det innebär med logistik m.m 
 Har jobbat mycket med bröllop och festarrangemang av olika slag 
 Har arrangerat stora arrangemang med EoN, Vattenfall, EEl med ca 3-400 st/gång 
 Har arrangerat 15 syrianska bröllop med minst 600/tillfällen 
 Är väl bekant med de flesta EG-kontrollprogrammen 
 Vill ni eventuellt ha mig för en längre tid-fråga så kommer vi säkert överens. 
 Ring mig så berättar jag mer om hur vi kan gå tillväga, kostnader med mera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ett litet axplock på vad jag har gjort 
 

1. Restaurang Hargebaden – extra arbete disk/kök/servering   1983-1987 
2. Virginska skolan rekyt 1- årig utbildning   1987-1988 
3. Tanumshedes Gestviveri    1987-1988 

kock 
4. Finspång Hotel De Geer     1988-1989 

kock 
5. Royal Arms     1989-1990 

köksmästare 
6. Diverse extra arbeten på krogar i Örebro   1987-1991 

kock/kallskänka 
7. Restaurang krämarspisen    1990-1991 

köksmästare 
8. AmuGruppen/Lernia    1991-2003 

Lärare 
9. B.A.C start      1996-200? 

Egen företagare  
10. IKEA  Avdelningschef   2008-03-10 – 2009-05-31 

 
Detta kan jag bidra med 
 

 Som egen företagare så har jag förståelse hur man agerar och varför i många 
situationer från kund till personal till ett koncept ska behållas och utvecklas. 

 Kan bidra med mig som person – Jag är prestigelös - delar gärna med mig av min 
kunskap -  ärlig – lojal - alltid på gott humör - sprider glädje omkring mig.  

 Har haft personalansvar och vet en hel del om detta. 
 Har vi bestämt om något tillsammans så stor jag fast vid detta tills vi bestämmer något 

annat. Oavsett om jag inte helt håller med om det. Majoritetiska beslut är alltid det som 
gäller. 

 Erfarenheten från IKEA har gjort att jag har arbetat med koncept och tydliga riktlinjer 
vad som gäller,  ex ekonomiska uppföljningar etc.  

 Har arbetat med många människor från olika bakgrunder, ålder och nationaliteter och 
har inga som helst problem att anpassa mig till detta. 

 Gillar att utveckla människor och bidra till att de växer. Har den inställningen att alla 
kan bidra med något. 

 Har fortfarande företaget kvar och kan om ni så önskar:  Hyra mig och jag fakturerar er 
kostnaden efter överenskommelse. På detta vis kommer ni ifrån sociala avgifter och vi 
kommer bara överens om en tidsperiod.  Se detta bara som en till möjlighet. Jag är 
öppen för att diskutera detta. Tveka inte utan ring och ställ frågorna som just du undrar 
över.  

 
 
 
 

Göran Bråtner  
019-611 46 58 
070-9301590 
www.bacatering.com 
info@bacatering.com 
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