RESERVETJENER SAMT
PERSONALE TIL MORGENMADSSERVERING SØGES
Vi går en dejlig travl tid i møde på hotellet og søger derfor friske unge mennesker, som har lyst til at blive en
del af vores engageret team. Her skal du give en hånd med, når der er ekstra travlt og være indstillet på,
at vagterne kan skifte mellem morgen-, frokost- og aftenvagter i hverdage, weekender og ferier.
På Hotel Juelsminde Strand løfter vi i flok og sikrer, at vores gæster har en dejlig oplevelse, når de besøger os.

RESERVETJENER

PERSONALE TIL MORGENMADSSERVERING

Jobbet
Som reservetjener hos os får du en spændende og
varierende dag, der består af servering samt de opgaver, som følger med at arbejde i en restaurant.
Vagterne vil ligge både i morgen-, middag og aftentimerne.

Jobbet
Arbejdsopgaver vil være klargøring og opfyldning af
morgenmadsbuffet, afrydning heraf samt klargøring
til næste dag. Afrydning af borde. Div. oprydning og
rengøring.

Om dig
•
Du er serviceminded og har fokus på gæstens
behov.
•
Du har måske erfaring med servering, men det er
ikke et krav, idet vi naturligvis sørger for den rette
oplæring.
•
Du har ordenssans og har blik for detaljer som
løbende opfyldning og at der er ryddet pænt op.
•
Du er præsentabel i fremtoning og stil.
•
Du er fleksibel.
•
Sidst men ikke mindst fungerer du godt sammen
med kollegaer og bidrager til den gode stemning
og fællesskabet i teamet.

Arbejdstiden er i weekenderne samt ferie og
helligdage. Mødetiden er som oftest fra kl. 7.00 til ca.
12.00 (weekender). I feriesæsonen er mødetiden fra kl.
6.00 - 11.00 (hverdage).
Om dig
•
Du er 16 år eller der over.
•
Du er udadvendt og møder både gæster og
kollegaer med godt humør og smil.
•
Du er mødestabil og fleksibel.
•
Du er præsentabel i fremtoning og stil.

ANSØGNING
Stillingerne ønskes besat snarest muligt. Vi glæder os til at modtage din
ansøgning med CV på mail manager@jmstrand.dk att. Souschef Mark.

Danske Hoteller A/S består af 24 spændende individuelle kroer og hoteller, der tilbyder oplevelser
af høj kvalitet, hvad enten der er tale om firmaovernatninger, romantiske weekendophold, en oplevelsesrig
miniferie for hele familien, golfophold, firmafester, den runde fødselsdag eller et koncentreret kursusforløb.
Vores varemærke er kvalitet til fornuftspriser, hvor alle kan være med.
I 2020 kunne vi fejre 30 års jubilæum, og det er vi meget stolte af!
Alle vores lokale hotelværter er ambassadører for deres lokalområde og er altid klar til at modtage vores gæster.
Det er vores filosofi, at glade medarbejdere skaber gode miljøer og en god service i dagligdagen, hvorfor vi har valgt
at satse på veluddannede medarbejdere og bidrager selv til at højne branchens standard ved at uddanne et stort
antal elever. Hvert år til jul afholdes f.eks. elevmesterskaber for vores mange kokkeelever.
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