Funäsdalen Berg & Hotell söker receptionist
För att stärka upp befintlig personalstyrka söker vi omgående en ny medarbetare till receptionen
på Hotell Funäsdalen under vintersäsongen 2019/2019.
Tjänsten innebär bl.a. in- och utcheck av gäster, försäljning av liftkort och bokning av boende via
mail och/eller telefon.
Tjänsten innebär:

•
•
•
•
•
•

Bemöta gäster
In - och utcheckning
Svara i telefon och mail
Försäljning av bl.a. liftkort, dryck och snacks
Nyckelutlämning till lägenhets- och stuggäster
Hantera bokningar/boka in gäster

Din profil:

• Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift
• Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av serviceyrken
• Det är meriterande om du tidigare jobbat med bokningssytem och/eller har kassavana
Vi ser gärna att du som söker är positivt, stresstålig och organisatoriskt lagt. Vi tror att du gillar
utmaningar, att möta nya människor och är lösningsorienterad.
Om oss:
Funäsdalen Berg & Hotell är ett företag med många möjligheter i hjärtat av Funäsfjällen. Vi
erbjuder skidåkning (på både längden och nerför), sportbutik med skidhyra, hotell och vandrarhem
samt mat i flertalet olika former m.m.
Vi strävar ständigt efter utveckling och vill leverera en produkt som ger inspiration, välmående och
energi till såväl gäst som personal.
Här får du en varierad arbetsdag och är alltid nära gästerna. Du jobbar på Hotell med flera
nyrenoverade rum och som fortsätter att satsa framåt! Du tillhör ett litet med starkt gäng som
stöttar och utvecklar varandra.
Vill du vara med och förverkliga vår vision?
- Bergsbyn Funäsdalen skall vara den självklara mittpunkten i såväl Funäsfjällen som i hela
svenska fjällvärlden där minnen och upplevelser för generationer skapas. Vi skall vara bäst i
Sverige på att skapa genuina fjällupplevelser!
Ansökan:
Välkommen med din ansökan till jobba@funasdalenberghotell.se, märk din ansökan med
”Reception”.
Tjänsten är på 75%, mer tid vid behov och sträcker sig t.o.m den 28/4. Möjlighet till
sommarsäsongsanställning finns.
Lön enligt avtal.
Intervjuer sker löpande.

