FLOOR MANAGER SØGES
Helenekilde Badehotel er mere end et badehotel. Det er en atmosfære og et fristed på landet. En residens der byder
sine gæster velkommen på en hjertelig og afslappet facon. På Badehotellet følger vi sæsonerne. Vi har et varieret gæstesegment og tilbyder derfor både hyggelige weekendophold, romantiske bryllupper, spiseoplevelser og forretningsmøder.
På Helenekilde er der to restauranter – Kilden & Haven. Restaurant Kilden er vores klassiske restaurant, hvor morgenmad,
frokost og middag serveres indenfor i vores hyggelige restaurant eller ude på terrassen, med udsigt til Kattegat. Vores nye
uformelle udendørsrestaurant Haven, ligger midt i Helenekildes hyggelige have, der byder på uformelt samvær centreret om
mad og vin, samt madlavning over åben ild.
Vi søger en dygtig Floor Manager med erfaring indenfor hotelbranchen, der fokuserer på gæsteoplevelsen og vægter at
sende både gæster og medarbejdere glade ud af døren. Vi forventer at:
- Du har 2-3 års erfaring fra lignende restauranter.
- Du har et indgående kendskab og solid erfaring med mad og vin, herunder á-la-carte kort.
- Du er smilende, serviceminded og gæsteorienteret.
- Du er opmærksom og god til at bevare overblikket, også i stressede situationer.
- Du er en god kollega der giver en hånd med når dine kollegaer har brug for det.
Vi tilbyder en hverdag med havudsigt, hvor stemningen er uhøjtidelig og der er højt til loftet. Du kommer til at arbejde i et
team med et stærkt fællesskab, hvor vi støtter og hjælper hinanden. Hos Helenekilde Badehotel tilbyder vi gode
ansættelsesforhold med mulighed for overnatning i vores eget sommerhus, da aften- og weekendarbejde kan forekomme.
Hvis du kan se dig selv stå i spidsen for teamet på Helenekildes restauranter, så send dit CV til Job@helenekilde.com
hurtigts muligt. Skriv ”floor manager + dit navn” i emnefeltet.
Du kan finde flere oplysninger om hotellet på www.helenekilde.com
eller følg os på facebook eller instagram
Vi ser frem til at høre fra dig.

Helenekilde blev oprindeligt tænkt som et privat hjem. Det blev bygget som sommerhus af byggematadoren, Hr. Grüner,
som forærede det smukke hus til sin hustru i 1896. I 1904 blev huset konverteret til sommer- og badepensionat og fik
navnet Helenekilde Badehotel. Hotellet er i dag privatejet og et velbesøgt badehotel med 28 værelser. Med enestående
udsigt over Kattegat og direkte adgang til stranden, danner naturen rammen om det klassiske badehotel, hvor alt er nøje
indrettet og tro mod stedets oprindelige stil og historie.

Helenekilde Badehotel · Strandvejen 25 · DK 3220 Tisvildeleje · helenekilde.com

