Rengøringsassistent
Vi søger en rengøringsassistent til vores team på Kurhotel Skodsborg.
Stillingen er på deltid (garanteret 10 timer/uge), og arbejdstider vil være varierende (morgen/aften/weekend).
Merarbejde må påregnes.
Dine ansvarsområder:


Støvsugning



Tømning af skraldespande








Gulvvask
Aftørring og rengøring af flader
Rede senge
Rengøring af badeværelser
Forberedelse af rengøringsvogne
Yde 5-stjernet gæsteservice

Vi forventer at du er:






Stabil
Omhyggelig
Fleksibel
Effektiv
Selvstændig og kan arbejde såvel i team som alene



Serviceminded og hjælpsom over for såvel kolleger som gæster

Vi tilbyder:


Som ansat på Kurhotel Skodsborg vil du have mulighed for at blive en del af et historisk og internationalt
luksushotel, der hele tiden er i udvikling og arbejder målrettet mod at blive nordens førende kurhotel.



Vi tilbyder løn efter kvalifikationer samt gode pensionsforhold med sundhedsforsikring.

Om Kurhotel Skodsborg:



Grundlagt af læge Carl Ottosen (1864-1942), der i 1898 åbnede et af Danmarks første og meget avancerede
kursteder
Kurhotel Skodsborg er et internationalt kurhotel baseret på enkle nordiske traditioner, hvor natur, historie og
skønhed smelter sammen med viden, passion og innovation. Kurhotel Skodsborg er et nutidigt hotel med
unikke, veldesignede spa- og fitnessfaciliteter, topmoderne møde- og konferencelokaler samt restaurant.
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Yderligere information:
Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og senest pr. 1. april 2017.
Ansøgning og CV sendes hurtigst muligt og senest den 31. marts 2017 til Maria Kvist på e-mail: maria@skodsborg.dk.
Venligst skriv ”Ansøgning – Rengøringsassistent” i emnefeltet. Relevante kandidater kaldes til samtale løbende og
stillingen kan derfor besættes inden fristens udløb.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

KURHOTEL SKODSBORG A/S · SKODSBORG STRANDVEJ 139 · 2942 SKODSBORG · DENMARK · T +45 45585800 · F +45 45585810
CVR 15978333 · SW IFT NDEADKKK · IBAN DK27 2000 0306 958 054 · BANK 2228 0306958054
INFO@SKODSBORG.DK · SKODSBORG.DK

