
Hotellvaktmästare/fastighetstekniker på Best Western Plus Hotel Noble House Malmö 

 

Best Western Plus Hotel Noble House är ett familjeägt fullservicehotell i centrala Malmö med 137 

rum, restaurang och konferens. Vi söker nu en Hotellvaktmästare/fastighetstekniker som 

kommer att bli del av ett härligt gäng på ett av Malmös bästa och mest omtyckta hotell. 

Teamkänslan på Noble House är viktig och vi sätter stort värde i 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.  

OM ROLLEN  

Hotellvaktmästare/fastighetstekniker är en mångsysslare som har koll på det mesta. 

Arbetsuppgifterna består till största del av inre fastighetsskötsel så som reparationer och 

löpande underhåll av hotellrum och allmänna utrymmen. Att vara kreativ och komma på egna 

lösningar till de många olika utmaningar som kan dyka upp är en stor del av arbetet. Rollen 

ställer också stora krav på samarbete med andra delar av personalen på hotellet. Att ha kontakt 

med leverantörer och att ta in offerter vid större arbeten eller som kräver specialistkompetens är 

också en del av rollen samt att vara anläggningsskötare för vårt brandlarm.  

Arbetet innebär att man arbetar nära våra gäster och vi lägger därför stor vikt vid den sociala 

kompetensen. Att kunna arbeta samtidigt som du tar hänsyn till våra gäster och övrig 

verksamhet måste du se som en självklarhet och inte ett hinder.   

VEM ÄR DU 

Du är en flexibel mångsysslare som kan kombinera praktiska lösningar med det estetiska. Du är 

självgående och strukturerad med eget driv och idéer. Du tycker om att vara del av ett lag men 

kan även arbeta självständigt. Som person är du positiv och lösningsfokuserad och förstår vikten 

av att vara hotellets ansikte utåt i mötet med våra gäster. Att du är kostnadsmedveten och 

engagerad ser vi som en självklarhet.  

Utbildningar och certifieringar inom exempelvis el, VVS, snickeri, bygg är meriterande men inget 

krav då praktisk erfarenhet av liknande arbete väger tyngre. Gärna datorvana och kunskap i 

Office. Du måste kunna göra dig förstådd på svenska och inneha B körkort. 

Detta är en 100% tjänst med 6 månaders provanställning och med tillträde April-Maj. Vi följer 

kollektivavtal och har ett generöst friskvårdsbidrag.  

Vi är väldigt nyfikna på dig så tveka inte utan skicka in ditt ansökningsbrev samt CV redan idag 

och ta chansen att bli en del av Noble House familjen! 

 

Vi intervjuar lämpliga kandidater löpande så ansök så snart som möjligt och senast den 30 mars 

2021. 

Ansökningar tas emot på anton.hallstrom@hotelnoblehouse.se Du kan läsa mer om hotellet på 

http://www.hotelnoblehouse.se/ 
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