HOUSEKEEPING MANAGER
Vi söker en engagerad husfru med öga för detaljer såväl som för helheten. Du är ansvarig för att en
hög städkvalitet upprätthålls och kombineras med en lika hög effektivitet över hela hotellet. I tjänsten
ingår personalansvar med schemaplanering och övriga arbetsledande uppgifter.
Du ansvarar för avdelningens inköp och har en viktig roll i det förnyelse- och förbättringsarbete som
ständigt sker på hotellet för att säkra gästens upplevelse och komfort. Du rapporterar till slottschef och
ingår i hotellets ledningsgrupp.
Vi söker dig som har erfarenhet av motsvarande befattning eller arbetsuppgifter. Du är en tydlig och
engagerad ledare och är bra på att motivera och stödja dina medarbetare. Ditt naturliga sätt att leda
andra tillsammans med din drivkraft gör att du kommer lyckas med uppgiften.
Vi erbjuder dig att vara del av en spännande utvecklingsfas.

I TJÄNSTEN INGÅR ATT
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•
•
•
•
•

Leda och fördela arbetet för housekeeping och lokalvård.
Ansvara för att hotellets städning håller högsta kvalité
Skapa rutiner och säkerställa att dessa följs
Administration såsom beställningar, inköp och fakturor
Arbeta nära övriga avdelningar för att säkerställa högsta leverans
Tillsammans med ledningen förbättra och underhålla rum och lokaler
Personalplanera, schemalägga, rekrytera och handleda ny personal
Säkerställa att lagar, miljö- och hälsosäkerhetsföreskrifter följs

VI SÖKER DIG SOM HAR

•
•
•
•
•
•

Erfarenhet från Housekeeping
Öga för såväl helheten som detaljerna
Goda ledaregenskaper
God fysisk hälsa
Härlig och positiv inställning
Kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift och gärna ett tredje språk

INFORMATION OM TJÄNSTEN
Tjänsten är på 80 % och schemat följer gästflödet.
Lön och anställningsstart efter överenskommelse.

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 Housekeeping manager
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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