JØRGENSENS HOTEL SØGER FULDTIDSTJENER MED ERFARING FRA HOTELBRANCHEN
Lidt om os:
Jørgensens hotel er et gennemrenoveret Hotel med en lang og stolt historie. Hotellet rummer restaurant, bar, udendørs terrasser, 59 værelser, møde- og konference faciliteter og smukke selskabslokaler.
Det Lichtenbergske Palæ fra 1744 har i flere hundrede år været det naturlige samlingssted for byens borgere og tilrejsende – sådan skal det forsat være.
Vores ambition er altid at give gæsterne den ultimative oplevelse, og vi bestræber os på at være den bedste udgave af
os selv, hver dag.
Vi tilbyder:
• Løn, pension & sundhedsforsikring efter overenskomst & kvalifikationer.
• Du tilbydes en spændende arbejdsplads med mulighed for videreudvikling af både de menneskelige og faglige
kompetencer.
• Et arbejdsmiljø med den ”gode tone”, hvor respekt for gæsterne og kollegerne er i centrum.
• At blive del af en stærk virksomhed i vækst.
• Gode arbejdsforhold, vagtplan og fantastiske kollegaer
Som tjener på Jørgensens Hotel vil du blive en del af et kompetent og ambitiøst team, som brænder for faget og ønsker at give gæsterne en nærværende oplevelse. Brænder du ligeledes for godt værtskab og service i øjenhøjde og kan
du sige ja til nedenstående punkter, så hører vi meget gerne fra dig.
Vores forventniner:
• Du er faglært eller har god erfaring som tjener – både konference, selskab og Ala carte
• Du kan bevare overblikket og træffe de rigtige beslutninger, også når der er travlt.
• Du har interesse samt en god og grundlæggende forståelse inden for både mad og vin
• Du er struktureret og har en høj menneskelig forståelse
• Du flydende dansk
Tiltrædelse: Snarest / efter aftale.
Vi kalder løbende til samtale og ansætter, når vi har fundet den rigtige kandidat.
Spørgsmål og ansøgning:
Send din ansøgning vedlagt CV, gerne med billede til Emil Kehlet på: ek@byens-hotel.dk
Vi behandler ansøgningerne løbende, så send gerne din ansøgning allerede i dag – vi glæder os til at høre fra dig.
Ansøgningen mærkes ‘Fuldtidstjener’ Jørgensens Hotel
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Emil på tlf. +45 93 97 97 17

