Hotell Funäsdalen är en del av Funäsdalen Berg & Hotell. Koncernen bedriver även en lift- och
skidanläggning, sportbutik, tre restauranger, stugservice och markexploatering. Stora delar av
verksamheterna är öppna året runt. Funäsdalen är en del av Funäsfjällen.

Drömuppdrag i fjällen
Vi söker hotellchef till Hotell Funäsdalen
Ta chansen att bo i fjällen. Kanske har du arbetat i fjällvärlden tidigare eller alltid drömt om att bo
och leva bland bergen. Nu kan du göra detta i kombination med ett spännande uppdrag.
Funäsdalen är en väl fungerande och mysig by med bra barnomsorg och allt annat som behövs för
bra livskvalitet!
Uppdraget
Tjänsten är ett mammavikariat till och med september 2020 med möjlighet till förlängning. Som hotellchef har du det
övergripande ansvaret för hela affärsområdet Logi. Det innefattar hotell, vandrarhem, boendeförmedling, vaktmästeri,
lokalvård och bokningsavdelning. Du rapporterar direkt till VD och har en plats i ledningsgruppen.
Uppdraget innebär personalansvar för både helårsanställda och säsongspersonal. Tillsammans med ditt team ansvarar du
för rekrytering, coachning och schemaläggning. Du driver och utvecklar verksamheten mot uppsatta mål i form av
ekonomiska resultat och kundnöjdhet.
Som stöd till ditt ansvar finns VD, ekonomichef, HR-ansvarig samt marknadschef och ett erfaret driftsteam.
Vem är du?
Vi söker en stark och inspirerande ledare med stort fokus på gästupplevelsen. Ledarerfarenhet från liknande tjänst är starkt
meriterande. Du vill ge gästerna något utöver det vanliga och ditt ledarskap skapar arbetsglädje hos dina kollegor. Du har
ett kommersiellt fokus och är väl bekant med dagens bokningskanaler, prismodeller och bokningssystem.
Du är kommunikativ och har goda kunskaper inom ekonomi, Office-paketet samt behärskar minst svenska och engelska i tal
och skrift. Ett intresse för inredning är ett plus.
Vi tror även att ett intresse för skidåkning och friluftsliv kommer att göra ditt uppdrag ännu mer inspirerande och att det
gör din förståelse för våra gästers behov större.
Mer om oss
Hotellet och vandrarhemmet erbjuder tillsammans 63 rum i olika storlekar. Vandrarhemmet är sedan en tid tillbaka helt
nyrenoverat precis som stora delar av hotellet. Vi har ett omtyckt poolområde med stor inomhuspool, bastu, relax samt två
utomhusjacuzzis. Restaurangen erbjuder både boendemiddag samt á la carte. Hotellet ligger centralt i Funäsdalen med
gångavstånd till liftar, busstation, längdskidspår, skoterleder, butiker och vackra Funäsdalssjön.

