Vi söker sommarvikarie till vår Housekeeping avdelning
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.
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den viktiga uppgiften att hotellet håller en hög standard
avseende helt och rent och ser till att våra gäster få en ”wow-känsla” när de kliver in på hotellet och i sitt
hotellrum. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är städning av hotellrum, korridor, pentry samt allmänna
utrymmen på hotellet. Du hanterar tvätt och fyller på förråd. Självklart stöttar du upp teamet på hotellet
med andra arbetsuppgifter vid behov.
Tjänsten är en visstidsanställning för sommarsäsongen. Möjlighet finns till fortsatt tim-/deltidsanställning
efter sommaren.
Transport:
Åker du bil hit finns gratis parkering precis utanför hotellet och om åker du Flygbussen tar det bara 20
minuter från Korsvägen i Göteborg. Har du köpt ett Göteborg AB kort kan du åka hela vägen utan extra
kostnad. Direktbuss till och från Borås går kontinuerligt och tar 35 minuter.
Vi erbjuder dig:
Sommarvikariat vecka 28-33
Lön enligt överenskommelse, kollektivavtal finns.
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.
Fri parkering
Låter detta intressant så maila din ansökan med CV, personligt brev samt foto till:

Crisolita Figueiredo
E: husfru@landvetterairporthotel.se
Märk din ansökan med ”Sommarpersonal”
Rekrytering sker löpande.
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

