Husfru sökes
Best Western Strand Hotel är ett förstklassigt hotell med personlig service och miljöanpassning. Hotellet ligger i
gamla Visby Bryggeris lokaler. Bryggeriet förvandlades till hotell 1982 och började som ett mindre hotell med 13
rum. Idag består hotellet av 124 rum & sviter och är medlem av den internationella hotellkedjan Best Western.
Vårt mål är att gästens förväntningar inte bara ska uppfyllas utan även överträffas. Därför söker vi nu en Husfru
till Strand Hotel i Visby. Du är en tydlig ledare och organisatör med mycket energi som tillsammans med övriga
medarbetare gläds åt nöjda gäster som trivs hos oss. Det är en självklarhet att det alltid ska vara rent, snyggt och
prydligt i både rum och allmänna ytor. Men även det trevliga bemötandet med ett leende tillsammans med ett hej i
korridoren påverkar gästens upplevelse.
Vi söker Dig som:
- har tidigare erfarenhet från hotellstäd och lokalvård, gärna i ledande position.
- har förmåga att kommunicera bra, både muntligt och i skrift, på svenska och engelska.
- är positiv, uthållig, har god fysisk hälsa, och kan arbeta i högt tempo där Du kan prioritera.
- är flexibel och bra på att arbeta i team, ser lösningar, är initiativrik och har lätt för att improvisera om situationen
så kräver.
- har ett miljöintresse i form av tex miljövänliga medel och arbetsmetoder.
- är noggrann och har ett öga för detaljer.
- kan sköta våra växter såväl inomhus som utomhus.
- har den rätta känslan för vad som krävs för att leverera på fyrstjärnig nivå på hotell.
Du ska:
- säkerställa att lagar och miljöföreskrifter följs.
- säkerställa att rutiner, standards och koncept följs.
- kunna arbeta med både lokalstäd och hotellrumsstäd, tjänsten innebär även dagligt arbete i driften
- kunna arbeta helger och kvällar
- ansvara för att hotellets städning håller högsta kvalitet genom dagliga rumskontroller samt återkoppla till
berörda.
- jobba nära 1:e städare som idag sköter många av ovanstående arbetsuppgifter.
Meriterande:
- god datorvana.
- erfarenhet från konceptstyrd verksamhet och att följa givna tidsramar.
- erfarenhet från hotellkedjetillhörighet.
- kunskaper i ytterligare språk.
- körkort.
Villkor & Ansökan
Tjänsten är en säsongsanställning from mars/april till sista september 2017. Sista ansökningsdag är 31 mars, men
urval och intervjuer sker löpande. Ansökan skickas per mail till jobb@strandhotel.se, skriv Husfru i ämnesraden.
För frågor angående tjänsten kontakta Jill Rohnström på 0498-259006.
Vi ser fram emot Din ansökan!
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