Receptions- og konferencechef.

Milling Hotel Park i Middelfart søger en receptions- og konferencechef, der skal være med til at skabe den
bedste oplevelse for alle vores kursister og øvrige gæster.
Som receptions – og konferencechef er du ansvarlig for den daglige drift og ledelse af vores
reception/konferenceafdeling, hvor gode relationer og værtskab er i højsæde. Du sikrer, via dit team, et
højt service- og kvalitetsniveau, så vores gæster har en god og personlig oplevelse.
For at få succes i jobbet, skal du være struktureret og engageret i både jobbet og dine kolleger. Du har
fokus på at skabe gode resultater og godt arbejdsklima – og sammen med dit team løser du de
forekommende opgaver. Du går forrest og er motiverende og inspirerende for dine ansatte. Du har sans for
detaljer og kan bevare overblikket – også når vi har allermest travlt.
Du anerkender, at et godt samarbejde, på tværs af afdelingerne, er afgørende for den gode oplevelse.
Vi forestiller os at du:
-

Har arbejdet i hotelreception/konferenceafdeling nogle år, og nu har lyst til at prøve kræfter med
en lederstilling
Har styr på IT generelt
Kan virke som bindeled imellem hotellets afdelinger
Tager vores særlige Milling koncepter under huden – og udlever det
Trives med frihed under ansvar – hvor du i høj grad selv tilrettelægger din arbejdsdag

Vi tilbyder:
-

En uformel arbejdsplads, hvor der er højt til loftet
Ca. 50 glade og forventningsfulde kolleger
En arbejdsplan hvor der hovedsageligt er morgenvagter
Mulighed for selv at tilrettelægge dine arbejdsopgaver
Lønpakke efter aftale

Hvis du kan se dig selv i ovennævnte, så send en kort ansøgning til hotelchef Cathe Jakobsen på
cjakobsen@millinghotels.dk.
Ansættelse 1. januar – men vent ikke – vi holder samtaler løbende.

Milling Hotels er en familieejet hotelkæde, der bygger på grundstenen af hjemlighed og nærvær.
Kæden består i dag af 10 hoteller, alle centralt beliggende i de respektive byer: Odense, Middelfart,
Kolding, Maribo, Aarhus og Aalborg.
Milling Hotel Park ligger i centrum af Middelfart og er et topmoderne konferencehotel, der kan rumme
op til 550 personer i plenum. Hotellet åbnede i 2009 og i 2018 åbnede en stor, ny konferencebygning,
der er designet til uanede muligheder. Hotellet har 103 værelser, hvor man har valgt at bevare de
smukke klassiske bygninger.

