Baransvarig på Best Western Plus Hotel Noble House
Är du vår nya engagerade och fantastiska kollega?
Nu har du chansen! Best Western Plus Hotel Noble House är ett familjeägt
fullservicehotell i centrala Malmö med 137 rum, restaurang och konferens.
Restaurangen och hotellet har de senaste åren genomgått stora förändringar då en stor
renovering nyligen avslutats. Detta innebär att du kommer arbeta i nya, fräscha miljöer
med en rad nya koncept.
Teamkänslan på Noble House är viktig och vi sätter stort värde på att ha kul
tillsammans. Vår kultur präglas av ett starkt engagemang, stor frihet under ansvar, bra
samarbete och en vilja att erbjuda våra gäster en fantastisk service.
Till baren på Best Western Plus Hotel Noble House söker vi en driven engagerad kille
eller tjej som med sitt team kan se till att våra bargäster får en härlig upplevelse. Vi letar
efter dig som gillar service i stort och smått, inte är rädd för att hugga i, har öga för
detaljer – allt paketerat tillsammans med personlighet, prestigelöshet och humor. Du
tycker om att jobba både ensam och i grupp och skiftarbete är inte ett problem för dig.
Att du talar flytande svenska och engelska är ett krav, du skall ha erfarenhet av arbete i
bar och allt vad det innebär. Du behöver även ha en administrativ sida eftersom tex
schemaläggning av personal ingår.
Arbetsuppgifter
Du kommer huvudsakligen arbeta med och i den dagliga driften i baren
dvs serva våra trevliga gäster, men kommer också innefatta kassahantering,
administrativt arbete som bokningshantering, personalplanering samt rapportering av
den dagliga försäljningen.
Tjänsten är på 80%, med möjlighet till extrapass.
Tillträde enligt överenskommelse.
Låter detta spännande? Är du rätt person för oss & vi rätt hotell för dig?
Skicka då din ansökan till martin.lindberg@hotelnoblehouse.se
Meddelanden via facebook besvaras inte.
Du kan läsa mer om oss och hotellet på hotelnoblehouse.se

