NATTPERSONAL
Häringe Slott eftersträvar att erbjuda den allra bästa upplevelsen i form av hög servicenivå, utsökt mat
och dryck, njutbart boende, vackra omgivningar och möjlighet till glädjefyllda aktiviteter.
Som nattreceptionist har du som ansvar att se till att ovanstående mål uppfylls genom att säkerställa
leverans samt upplevelse för våra gäster i en administrativ och operativ roll.
På vårt hotell är det viktigt att du älskar mötet med gästen och har förmågan att snabbt skapa goda
relationer. Du tar initiativ, är flexibel för förändringar och har god förmåga att se lösningar. Du kan
hantera stressiga situationer och samtidigt prioritera rätt saker. Att kunna arbeta bra i team och vara
en omtänksam kollega ser vi som en självklarhet. Det är viktigt att du är noggrann och lämnar ingen
uppgift oavslutad. Du är en glad och pigg person med stor känsla för värdskap.
EGENSKAPER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minst 2 års erfarenhet från hotellverksamhet,
alternativt erfarenhet från reception och natt- eller administrativt arbete.
Bil och körkort
Du har tidigare erfarenhet av arbete inom service
Du är självgående och van att ta initiativ
Du är noggrann, snabb och strukturerad
Du har goda kunskaper i Svenska och Engelska
Du har goda datakunskaper i t.ex. Microsoft Office-paketet.
Kunskaper i bokningssystem är meriterande
Organiserad och framåt

OMFATTNING

Deltidstjänst med start omgående. Arbetstiderna är förlagda kväll och natt veckovis.
ARBETSUPPGIFTER
Möta, välkomna och finnas till för våra gäster
•
Ha fokus på säkerhet och trygghet för våra gäster
•
Ankomstförberedelser, samt In- och utcheck av gäster
•
Kassahantering och nattrevision, samt datorbaserade administrativa uppgifter
•
Nattrondering
•
Iordningställa och förbereda konferenslokaler
•
Utskänk i baren (vid behov)
•
Hålla lobbyn och reception i bra skick (städning samt plocka glas osv.)

OM HÄRINGE SLOTT

Häringe Slott är vackert beläget i naturreservatet vid Landfjärden, 25 minuter söder om Stockholm. Här finns 70
hotellrum, moderna konferenslokaler samt förtjusande slottssalonger för middag och fest. Till oss kommer allt från
kära par för en romantisk getaway till stora internationella grupper för möten.
Vid frågor ring Jenny Kapell, 070-813 41 88 och maila ditt CV och personliga brev till
jenny.kapell@haringeslott.se
Märk din ansökan med Nattpersonal
Vi anställer löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Läs mer om våra lediga tjänster på https://www.haringeslott.se/jobba-pa-haringe-slott
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