- en sjönära oas med hållbarhet och samtalet i fokus

Bommersvik söker receptionist
och konferensbokare
Är du Bommersviks nya receptionist och konferensbokare?
Bommersvik är en mötesplats för konferens, möte, utbildning och en oas för återhämtning – bara 40
minuter utanför Stockholm. Här är skog, natur och den spegelblanka sjön en naturlig del av vår tillvaro.
-Att komma till Bommersvik är som att komma hem. Det får vi ofta höra från våra gäster och inget kan
göra oss gladare. Anledningarna är vår mat, vår fina miljö och du! Ja - hos oss hamnar alltid
personalen i topp när gästerna har ordet.
Är du lösningsorienterad, strukturerad och flexibel? Är du en lagspelare och brinner för att ge bästa
service? Då ska du söka den här tjänsten! Tjänsten innebär att bland annat bemanna vår reception
under våra öppettider och ta hand om våra gäster på plats.
Tillsammans med dina kollegor tar du emot bokningar och förfrågningar via mejl och telefon, skickar
offerter efter kundens behov och önskemål. Hanterar allt ifrån in- och utcheckning av gäster till offerter
för stora arrangemang och har daglig kommunikation med kök, restaurang och städ.
Du har god systemvana och förmåga att lära dig nytt. Du talar och skriver obehindrat på både svenska
och engelska. Det är meriterande, men inget krav, om du har erfarenhet från hotell- och
konferensbranschen och erfarenhet av bokningssystemet Jupiter.
Vi erbjuder dig en positiv arbetsmiljö och ett engagerat förhållningssätt. Vi tillämpar arbetsrotation
mellan våra olika avdelningar, det gör att vi enkelt kan hjälpas åt och rycka in för varandra när det
behövs. Vi är medlemmar i Svenska möten och är Svanenmärkta.
Du måste ha körkort och tillgång till bil p.g.a. det saknas allmänna kommunikationer till
Bommersvik.
Tjänsten är en timanställning om 50% och passar särskilt bra för den som studerar, då arbetstiden
är varierande men framförallt helger och kvällar.
Tillträde så snart som möjligt.
Lön är fast och enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal med Unionen.
Mejla din ansökan och CV till jeanette.svensson@bommersvik.se, så snart som möjligt, vi behandlar
ansökningarna löpande.
För mer information om Bommersvik, besök vår hemsida www.bommersvik.se

