Hotel Britannia søger en receptionistelev.
Er du vores nye receptionistelev på Hotel Britannia?

Som receptionistelev på Hotel Britannia vil du være den første som vores gæster møder, når de træder ind på
hotellet. Du vil skulle klare forskellige opgaver, ønsker og krav fra vores gæster, med et smil og samtidig give
ekstraordinær god service. Som receptionistelev på Hotel Britannia vil du skulle servicere gæster fra hele verden.
Receptionen er hjertet i hele huset og du vil blive en vigtig nøgleperson der får dagen til at fungere for vores gæster
og kollegaer i de andre afdelinger.
Lidt om os
Hotellets reception er hjertet på hotellet og har en central og synlig placering når man træder ind på Hotel
Britannia. Vi har 108 nyrenoveret værelser fordelt på forskellige kategorier og størrelser. Vi har en lækker cafe APPETIIT som også benyttes til morgenmad, ophold og byens gæster. Vores gourmetrestaurant - MUNDHELD er
hotellets pæne restaurant som byder på menuer op til 20 serveringer. Hotellet har private dining, møde- og
konference faciliteter, fitness og privat parkering.
Vi søger en person med følgende kvaliteter og kompetencer.
- God til at lytte og forstå gæsternes forskellige behov
- Smilende og med godt humør
- Har service-genet i sig
- Er mødestabil og pligtopfyldende
- Er villig til at lære og tilegne sig et godt kendskab til seværdigheder og kulturen i lokalområde
- Er engageret omkring sit arbejde
- Er god til at samarbejde med flere afdelinger
- Har lyst til at tale med vores gæster og vise interesse for deres ophold

Vi tilbyder følgende:
- En spændende arbejdsplads hvor to dage aldrig er ens.
- En alsidig uddannelse hvor du kommer til at arbejde med husets afdelinger.
- Dynamisk vagtplan
- Gode kollegaer og personalefordele
- En arbejdsplads i konstant udvikling

Ansøgning:
Send motiveret ansøgning vedlagt opdateret CV og billede til Receptionschef & Concierge-ansvarlig,
Nicklas Torngaard Hansen på mail: nth@britannia.dk
Har du spørgsmål kontakt Nicklas Torngaard Hansen på telefon (+45) 75130111
Vi holder samtaler løbende, send gerne din ansøgning hurtigst muligt.

