På Torvet
Effektivt rengøringspersonale med sans for detaljen, søges til Hotel & Brasserie På
Torvet i det eventyrlige Ærøskøbing.
“Hotel & Brasserie På Torvet” blev d. 1. januar overtaget af Katrine og Morten Arnfeldt, som også har
drevet det succesfulde Arnfeldt Hotel & Restaurant siden 2017.
DU kan nu komme med på den spændende nye rejse!
I slutningen af marts åbner dørene til det charmerende hotel, og det der skal blive, et rigtig godt spisested
for alle øens beboere og de mange besøgende, som hele året gæster Ærø.
Hos os står det gode værtskab og den gode stemning øverst på dagsordenen, uanset hvor i huset du
arbejder. Det gør vi gennem godt humør, engagement og samarbejde, krydret med et højt fagligt niveau.
Jobbet:
Vi søger rengøringspersonale som er effektive, og som vil være med til at skabe gode gæsteoplevelser, med
personlig service og godt humør.
Du spiller en særdeles vigtig rolle i at vores gæster får et mindeværdigt ophold hos os. Det er derfor vigtigt
at du er et ordensmenneske, med sans for detaljen, ligesom du naturligvis er kvalitetsbevidst.
Dine primære opgaver kommer til at bestå af rengøring af hotellets værelser og fællesarealer, ligesom der
kan være brug for hjælp med andre forefaldende opgaver.
Der er tale om deltidsstillinger.
Dine kvalifikationer:
●
●
●
●
●
●
●

Du har kendskab til rengøring, gerne fra en lignende stilling.
Du er effektiv, serviceminded og ansvarsbevidst.
Du motiveres af rutineopgaver, og kan arbejde selvstændigt.
Du formår at bevare roen, også når det går stærkt.
Du er samarbejdsorienteret, fleksibel og mødestabil.
Du kan lide at arbejde i et til tider travlt miljø.
Du taler både dansk og engelsk.

Vi tilbyder:
●
●
●
●

Et spændende og varieret arbejde med fantastiske kollegaer med høj faglighed.
En arbejdsplads i de skønneste omgivelser, og med rige muligheder for et aktivt fritidsliv.
God vagtplan.
Deltidsstilling.

På Torvet
Har du spørgsmål til stillingen? Tag endelig fat i Katrine Arnfeldt på tlf: 31 16 60 02
Ansøgninger sendes til hotel@paatorvet.dk
Vi inviterer løbende til samtale, og ansætter når vi har fundet de helt rigtige kandidater.
Hvis du blot kan nogen måneder i højsæsonen, hører vi også meget gerne fra dig.
Vi glæder os til at høre fra dig, hilsner fra Morten & Katrine

