VEJLE CENTER HOTEL
SØGER 2 TJENERE
Vejle Center Hotel er en del af Munkebjerg Gruppen. På Vejle Center Hotel har vi mange gæster,
der afholder deres kurser, møder og konferencer, ligesom vi har mange gæster, der holder deres
familiefester på hotellet. Som tjener på Vejle Center Hotel får du en spændende hverdag fuld af
udfordringer. Vi tilbyder et spændende job, hvor værtskab, service og god kontakt til vores mange
gæster er i højsædet. Du skal være medvirkende til at gøre en positiv forskel – også når det går
rigtig stærkt.
Arbejdsopgaver:
• Professionel servering i restauranten, baren, mødelokalerne og ved kaffestationer.
• Vejledning til gæster i valg af menu og vine.
• Oplæring af nye kollegaer
Vi tilbyder:
• Fuldtidsstilling med dag- og aftenvagter fordelt på både
hverdage og weekender og med fri hver anden weekend.
• En selvstændig stilling, hvor du sammen med dine kollegaer
forventes at skabe resultater, som kan ses og mærkes.
• At du bliver en del af en flad organisationsstruktur med
fokus på gensidig feedback og kort vej fra idé til handling.
• Ordnede arbejdsforhold.
Vi forventer, at du:
• Er sælgende og kontaktskabende.
• Er velsoigneret, smilende og har en god fysik.
• Har en intention om at gøre en positiv forskel og yde et
godt værtskab over for hotellets gæster og dine kollegaer.
• Kan bevare overblikket i stressede situationer.
• Er mødestabil og god til at samarbejde på tværs af alle afdelinger.
• Ser en fordel i at have et varieret arbejdsskema med skiftende arbejdstider.
Vi afholder samtaler løbende.
Har du spørgsmål til stillingerne, så kontakt restaurantchef Camilla Ambeck på
camilla.a@vejlecenterhotel.dk.
Hvis du mener, du har det, der skal til, så send din ansøgning med CV snarest muligt til
hr@munkebjerg.dk. Vi glæder os til at modtage den. Tiltrædelse snarest muligt.
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