SÄLJARE
Landvetter Airport Hotel är ett 4-stjärnigt familjeägt hotell med 187 trivsamma rum, 12 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 ett av Sveriges allra bästa fullservicehotell!

I tjänsten ingår att:
Ansvara för hotellets försäljning av logi-, konferens- och restaurangtjänster
Ansvara för hotellets kundavtalshantering för ovan avdelningar
Ansvara för hotellets kontakter med BWH Hotel Group gällande försäljning och kundavtal
Ansvara för hotellet medverkan på mässor, workshops och liknande
Vi söker dig som har
Erfarenhet av försäljning inom hotell och/eller besöksnäring
Ett genuint intresse för försäljning och att möta människor
En förmåga att se vad som behöver göras och kan lätt prioritera
Du är van att arbeta mot uppsatta mål
Öga för såväl helheten som detaljerna
En härlig och positiv inställning
Tycker om att skapa relationer både externt och internt
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
God datavana
Egen bil och körkort
Transport:
Vi har gratis parkering precis utanför hotellet.
Vi erbjuder dig:
En heltidstjänst där arbetstiderna är dagtid, normalt vardagar men kvälls- och helgarbete kan förekomma.
Lön enligt överenskommelse och kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag, skobidrag och fri parkering.
Personalmat med tillämpad kostförmån.
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.
•
•

Tillträde:
1 februari 2021
Låter detta intressant så maila din ansökan senast 20 november med CV, personligt brev samt foto till:
Patrik Turnesjö
pt@landvetterairporthotel.se
Rekrytering sker löpande.
Märk ansökan med ”Säljare”
Varmt välkommen med din ansökan!

