NATPORTIER FULD TID – HOTEL OPUS HORSENS
Vi søger en engageret natportier til vores reception, hvor du skal være med til at opretholde og
videreudvikle hotellets høje serviceniveau – også når det går rigtig stærkt. Brænder du for at
servicere gæster fra både ind- og udland, er det måske lige dig, vi står og mangler.
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer med fast, rullende vagtplan og fri hver anden weekend.
Mødetid fra klokken 21.00 til 07.00.
Arbejdsopgaver:
- Pasning af reception og hotel om natten
- Ind- og udcheckning af gæster
- Betjening af gæster i hotellets lobbybar
- Servicering af hotellets gæster
- Mailbesvarelser og oprettelse af bookinger
- Afstemning af kasse
- Diverse ad hoc-opgaver
Vi tilbyder:
- En selvstændig fuldtidsstilling på et spændende 5-stjernet konferencehotel
- At du bliver en del af teamet på et hotel med kvaliteten i højsædet
- Et godt arbejdsmiljø med søde kolleger i en uformel men professionel atmosfære
- En spændende og travl arbejdsplads med ordnede forhold
- Forskellige gæstesegmenter, bl.a. mange stamgæster og internationale besøgende
Vores forventninger til dig:
- Du kan arbejde alene om natten og er mødestabil
- Du har gode kommunikative færdigheder og behersker dansk og engelsk i skrift og tale
- Du er i besiddelse af et udpræget servicegen
- Du kan træffe selvstændige beslutninger og besidder en naturlig autoritet
- Du er positivt indstillet og gerne med en god portion humor
- Du er præsentabel, udadvendt og smilende
Vi holder samtaler løbende.
Hvis du mener, du har det, der skal til, så send din ansøgning mærket ”OPUS natportier” hurtigst
muligt til vores HR-afdeling på hr@munkebjerg.dk. Vi glæder os til at modtage den. Kun
ansøgninger på dansk kommer i betragtning.
Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt hotelchef Gitte Søndergaard: gs@hotelopushorsens.dk.
Stillingsopslaget tages ned, når vi har den rette kandidat til stillingen.
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