ÄR DU VÅR NYA MEDARBETARE?
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 Service manager (Hovmästare) till vårt restaurangteam
I jobbet ingår bland annat att jobba i driften i restaurangen på dagar & kvällar
Övergripande ansvar konferensens förtäring
Sätta och efterfölja rutiner
Daglig bemanning
Meny uppdatering på hemsida och Sociala medier
Inventering var tredje månad
Merförsäljning
Inköp
Dryckesutbud
Upplärning av ny personal och praktikanter

Vi erbjuder dig:
• En heltidstjänst 100%
• 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 och fri parkering.
• 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:
Malin Barsk F&B Manager
E: mb@landvetterairporthotel.se
Märk din ansökan med ”Service Manager Restaurang”
Rekrytering sker löpande. Tillträde tidigast i augusti.
Endast kompletta ansökningar med CV, personligt brev och bild hanteras.

Varmt välkommen med din ansökan!
Landvetter Airport Hotel
Flygets Hotellväg 2
438 70 Landvetter
T: 031 977 550
E: info@landvetterairporthotel.se
W: landvetterairporthotel.se

