LEDERPROFIL MED STORT DRIVE
Danske Hoteller søger Hotelchef i Sønderjylland
Som Hotelchef har du det fulde ansvar for dit hotel og er en fast del af lederteamet i Danske Hoteller A/S. Du referere direkte til regionsdirektøren.
Dit hovedansvar er at drive hotellet optimalt i overensstemmelse med koncept og værdier.
Vi søger en kollega med ledererfaring og kendskab til daglig hoteldrift på niveau 50 værelser, samt erfaring med
restaurant, konference og festarrangementer.
Medarbejderne er vores vigtigste aktiv, og vi forventer du går foran, som et godt eksempel og deltager naturligt i
den daglige drift. Du evner at påvirke dine omgivelser med begejstring og en positiv attitude. Du deltager naturligt
i byens og områdets netværk og har en salgsmæssig adfærd, som gør, at du naturligt har interesse for områdets
muligheder og udvikling.

Stillingens ansvarsområder og opgaver er bl.a.:

Vi tilbyder:

•

•

•
•
•
•
•
•

Ansvar for hotellets drift og ledelse af alle medarbejdere
At sikre at aftalte koncept følges i alle aspekter
At bemandingen altid er optimal og korrekt
Oplæg til budget samt opfølgning af disse samt
øvrige administrative opgaver
At sikre et højt serviceniveau og løbende kvalitetscheck på alle områder
Ansvar for en solid og korrekt oplæring samt
løbende opfølgning på alle medarbejderes kompetencer og læring etc.
At sikre et godt og motiverende arbejdsmiljø

Profil:
•
•
•
•

•
•
•

Besidder en solid erfaring fra en lignende stilling
Har en positiv udstråling og er en lederprofil med
en anerkendende tilgang til kollegaer og medarbejdere
Du er løsnings- og handlingsorienteret i din tilgang og ser muligheder fremfor begrænsninger
Som person er du målrettet og resultatorienteret.
Derudover er du servicemindet og fleksibel. Ærlig,
lyttende og evner at begejstre og tænker “vi”
fremfor “jeg”
Godt kendskab til IT generelt
Kendskab til Spectra Hotel System er en fordel,
men intet krav
Du kan formulere dig på dansk og engelsk i skrift
og tale

•
•
•
•

En udfordrende stilling på et hotel med gode
udviklingsmuligheder
Gode faglige såvel som personlige udviklingsmuligheder
Ordnede forhold og engagerende kollegaer
En uformel tone i et effektivt og fokuseret miljø
En god lønpakke inkl. pension og sundhedsforsikring

Kontakt og ansøgning:
Ved spørgsmål kan Regionsdirektør Hanne Degn kontaktes på tlf. 5120 6598 eller pr. mail: hanne.degn@
danske-hoteller.dk
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og CV inkl.
et vellignende billede. Send gerne din ansøgning
snarest, da vi løbende afholder samtaler.
Tiltrædelse efter aftale.
Vi ser meget frem til at høre fra dig!
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