
 

 

 

Landvetter Airport Hotel 
Flygets Hotellväg 2 

438 70 Landvetter 

T: 031 977 550 

E: info@landvetterairporthotel.se 
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ÄR DU VÅR NYA HUSFRUASSISTENT? 

Landvetter Airport Hotel är ett 4-stjärnigt familjeägt hotell med 184 trivsamma rum, 10 konferenslokaler, 

gym och relax. I vår uppskattade restaurang upplever gästerna en hemtrevlig atmosfär med god mat och 

utmärkt service. Vi är miljöcertifierade via Svensk Miljöbas och arbetar kontinuerligt med vårt miljöarbete. 

På Landvetter Airport Hotel är vårt mål att överträffa gästens förväntningar. Vi har stort fokus på kvalité 

och följer veckovis upp vad våra gäster tycker, detta för att kontinuerligt utveckla och förbättra vårt utbud 

och service. Siktet är inställt på att bli Sveriges bästa fullservicehotell! Vi är ett Best Western Premier 

Collection hotell vilket medför många härliga möjligheter och förmåner för dig som personal. 

Vi söker nu en Husfruassistent: För denna tjänst lägger vi stor vikt i personlig lämplighet, du skall vara 

positiv, engagerad och intresserad av vår verksamhet. Du sprider god energi runt dig och är en 
omtänksam kollega. Du vill vara med på vår resa framåt och att tillsammans med vår husfru utveckla 
avdelningen.  
Ansvarområden: Inköp av städutrustning/material i samråd med Husfru, Upplärning av ny personal, 

Allmänstäd, Dagliga rumskontroller, Vikariera för Husfru vid frånvaro, organisera och fördela det dagliga 
arbetet på avdelningen och sedvanliga arbetsuppgifter inom hotellstädning.  
 
Erfarenhet du tar med och delar med oss:  
Arbete på annat hotell eller liknande tjänst.  

Krav för tjänsten:  
Körkort 
Svenska i tal och skrift och Engelska i tal. 
 

Vi erbjuder dig: 
• En heltidstjänst 
• Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns. 

• Fri parkering med möjlighet till el-laddning 
• Rabatt på flygbussen 
• Förmånliga priser på hotellet för dig, vänner och familj 

• Friskvårdsbidrag 
• Skobidrag  
• Tillgång till Hotellets stora Gym (150m2) 
• Då vårt hotell är en del av BWH Hotells får du även ta del av personalrabatter på övernattning när du bor      
på ett Best Western hotell eller ett World Hotels hotell. 
 

Låter detta intressant så maila din ansökan med CV, personligt brev samt foto till: 

Maria Linderoth Housekeeping Manager 

E: husfru@landvetterairporthotel.se 

Märk din ansökan med ”Husfruassistent” 

Rekrytering sker löpande. 

Endast kompletta ansökningar med CV, personligt brev och bild hanteras. 

 

Varmt välkommen med din ansökan! 
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