
 

Receptionist på Best Western Plus Hotel Noble House i Malmö 

Best Western Plus Hotel Noble House är ett familjeägt fullservicehotell i centrala Malmö med 137 
rum, restaurang och konferens. Vi söker nu en receptionist som kommer att bli del av ett härligt 
gäng på ett av Malmös bästa och mest omtyckta hotell.  

Restaurangen och hotellet har genomgått stora förändringar då en stor renovering precis har 
avslutats. Detta innebär att du kommer att arbeta i nya fräscha miljöer och med en rad nya 
koncept. 

Teamkänslan på Hotel 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.  

Arbetsuppgifter: 

Arbetet innefattar in- och utcheckning, kassahantering, administrativt arbete med 
ankomstlistekontroll, bokningshantering via telefon, mail och olika bokningskanaler samt att vara 
behjälplig vid våra konferenser. Utöver detta tillkommer allt annat man kan behöva hjälpa till 
med – mycket kan inträffa under en dag på ett hotell! 

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 i grupp och ensam och skiftarbete är inte ett problem för dig. 

Att du talar flytande svenska och engelska är ett krav och så även erfarenhet av receptionsarbete. 
Har du tidigare jobbat med bokningsprogrammet Suite8 är det meriterande. 

Arbetstider 

Tjänsten innebär skiftarbete med pass morgnar, kvällar samt helger. 

Sysselsättningsgrad 

Tjänsten är på 60%. Lön enligt avtal. 

Tillträde: 

Omgående 

Urvalet kommer att ske löpande varför vi ber dig ansöka så snart som möjligt. Sista 
ansökningsdag 5 december. 

Ansökningar tas endast emot på cecilia.gustafsson@hotelnoblehouse.se och intervjuer sker 
löpande.  

Vid frågor går det bra att ringa 040-664 30 66.  

Du kan läsa mer om hotellet på http://www.hotelnoblehouse.se/ 
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