Natportier (Vikariat) til KOMPAS Hotel Aalborg
KOMPAS Hotel Aalborg er centralt placeret i den nye del af Aalborg,
som de seneste år har gennemgået en bemærkelsesværdig
forandring. Vores hotel ligger på en af Aalborgs bedste placeringer
med udsigt til Musikkens Hus og kulturhuset Nordkraft.
Som natportier har du ansvar for hotellet og hotellets gæster, og du
er vores ansigt udadtil om natten. Du bliver en del af vores
fantastiske team i receptionen. Vagterne ligger mellem kl. 23.00 og
kl. 07.00, både i weekenden og på hverdage.
Om os:
KOMPAS Hotel Aalborg, det tidligere Aalborg Sømandshjem, er en
selvejende institution, der gennem mere end 100 år har bygget på
folkekirkens værdigrundlag. Heraf udspringer vore værdier: Nærvær,
omsorg, hjertevarme og ligeværdighed.
Vi ønsker at være et hotel, der skaber en god og varm atmosfære for
vore gæster. KOMPAS Hotel Aalborg er en non-profit institution. Alt
overskud bruger vi til velgørenhed, bl.a. gennem driften af Seaman
Aalborg, der bl.a. yder servicering af søfolk, der kommer til Aalborg.

Kontaktperson
Brian Kobbersmed
Email: brian@kompashotel.dk

Start dato
01-10-2019

Ansøgningsfrist
15-09-2019

Arbejdsopgaver:
Arbejdet er 3-delt og består af administrative opgaver, lettere
rengøring og morgenmadsanretning. Som natportier har du også
ansvar for at afslutte dagen og forberede den næste.
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Ind og ud-check af gæster
Telefon- og mailkorrespondance
Cafésalg
Kassehåndtering
Håndtering af værelsesbookinger
Forudbetalinger
Mersalg og opgradering af værelser samt barsalg
Besvarelse af anmeldelser
Gæsteservice, bl.a. bestilling af taxa
Opfyldning af varer
Oprydning efter arrangementer
Klargøring af lokaler til arrangementer
Rengøring af lokaler
Opvask i køkken
Klargøring af morgenmad
Opdækning og klargøring af restauranten

Vi tilbyder:
• En selvstændig stilling
• I gennemsnit 28 timer pr. ugen
• Ordnede lønforhold (Overenskomst mellem Horesta og 3F)
• Forskellige personalefordele
• Vikariat i 3 mdr. evt. med mulighed for folængelse
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Vi forventer, at du:
• Tager dit ansvar alvorligt
• Er 100% stabil
• Holder humøret højt
• Arbejder selvstændigt
• Har god IT-viden, gerne Office-pakken og gerne Spectra
• Kan holde mange bolde i luften og hovedet koldt
• Brænder for god servicering af vores gæster
• Kan stå inde for stedets værdier
• Taler både dansk og engelsk, og forstår de nordiske sprog
• Er smilende og velsoigneret
• Er udadvendt, imødekommende og klar til at hjælpe dine
kolleger, også på tværs af afdelingerne
Send din ansøgning og vedhæft CV og evt. bilag
til Receptionschef Brian Kobbersmed på brian@kompashotel.dk
med ”natportier” i emnefeltet.
Vi inviterer løbende til samtale, så søg allerede i dag.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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