ER DU VORES NYE KOLLEGA
VI SØGER NYE TJENERAFLØSERE

Hvad er dit hemmelige talent? Kan du yde world-class service eller kan du balancere med flere
tallerkener end de fleste? - Vil du være en del af et stærkt team med fart på? Så har du muligheden her på
et af Danmarks smukkest beliggende konferencecentre.
ARBEJDSOPGAVER

VI TILBYDER

Som vores nye tjenerafløser, vil du være med til

•

•
•

At klargøre konferencelokaler, og stå for oprydningen.
At sikre professionel servering i restauranten, barer,
kaffestationer og konferencelokaler, hvor du med sans
for kvalitet og detaljer, imødekommer vores gæster.

•

DIN PROFIL
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Du har passion for at arbejde i servicebranchen, og har
du erfaring fra tidligere er det et plus.
Du udstråler begejstring, er yderst serviceminded og
pligtopfyldende.
Du kan arbejde selvstændigt - men forstår også vigtigheden af tværfagligt teamsamarbejde.
Du er ansvarsfuld, udadvendt og kan bevare roen og
overblikket.
Du er mødestabil og præsentabel.
Du skal kunne møde i tidsrummet kl. 06.00 – 24.00, da
vagterne er fordelt på morgen, aften og weekender
Du skal kunne tale og forstå dansk

•
•

Et spændende fritidsjob med stor fleksibilitet - Vi vil i
samarbejde med dig, forsøger at tilpasse dine timer til
dine ønsker.
Grundig oplæring, og udvidelse af dine kompetencer
Et dynamisk team af dygtige og engagerede kollegaer
med et stort fokus på innovation og samarbejde
Et sundt og åbent arbejdsmiljø hvor værdierne spiller
en stor rolle
Løn efter gældende overenskomst
Tiltrædelse efter aftale

Vi glæder os til at modtage en kortfattet
ansøgning og CV inkl. foto.

Sendes senest den 28. februar 2019 til:
lq@kysthotellet.dk
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er
du velkommen til at kontakte direktør, Laila
Qvist på tlf.: 25 39 85 03.
Jobsamtaler vil foregå løbende.

Kystvej 26
8500 Grenaa
Danmark

+45 89 59 59 59
reception@kysthotellet.dk
kysthotellet.dk

Kystvejens Konferencecenter råder over 160 værelser, 9 mødelokaler, 25 grupperum, 1 kreativitetsrum og 1 VIP-lokale.
Vores unikke servicekoncept sikrer højeste kvalitet under
planlægning og afvikling af alle arrangementer.

