Morgentjener til Herlev Kro & Hotel
Frisk morgentjener søges til bi/-deltidsjob
Herlev Kro & Hotel søger ny kollega
Kan du lide at være en del af et dynamisk team og er du morgenfrisk - Så er det dig, vi søger!
Din daglige arbejdsplads
Herlev Kro & Hotel er en forretning med masser af sjæl, historik, charme og hygge.
Vi er et team på 13 fastansatte inden for køkken, tjenere og reception, som dagligt bestræber os
på at give vores gæster den bedste oplevelse og service. Vi har både a la carte, selskaber,
Morgen/frokostkoncept samt små konferencer.
Vi er en virksomhed i vækst og udvikling, både inden for det gastronomiske, men også hotellet og
rammerne omkring det. Vi har derfor brug for endnu en morgentjener, som sammen med det
resterende team har lyst til, at være med på vores rejse. kendetegnet for Herlev Kro og Hotel er
høj kvalitet, brugertilfredshed samt serviceniveau. Vi tror på, at kernen i vores forretning er vores
dygtige medarbejdere og den indsats alle leverer i hverdagen, så vores gæster får den bedste
service og oplevelse.
Dine arbejds- og ansvarsområder
Som morgentjener vil du indgå i den faste morgenvagt hver anden weekend, 2 hverdage i
modsatte uger samt dække ind ved din kollegas ferie, fridage og ved ekstra travlhed. Opgaverne
består af let tilberedning af morgenbuffeten, opfyldning/afrydning, opvask samt rengøringsopgaver.
Mødetiderne på hverdage er 05:00 -13:00 samt 06:00 -14:00 i weekenderne.
Vores forventninger til dig
Du er en stabil og god kollega med humor og en positiv indstilling, som også engagerer sig i jobbet
og de daglige opgaver. Du trives i en dynamisk hverdag, kan lide at blive udfordret og lære nyt. Du
taler/forstår dansk- og/eller engelsk.

Du kan genkende dig selv i vores værdier:
 Åben & ærlig
 Kvalitetsbevidst
 Teamplayer
 Ansvarlig
 Loyal
 Passion for dit håndværk
Vi tilbyder
På Herlev Kro & Hotel vil du få en udfordrende og mangfoldig arbejdsplads med gode kollegaer og
gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Stillingen er pt. På 60 timer pr måned med
mulighed for yderligere timer på sigt. Du tilbydes ordentlige arbejds- og lønforhold med
overenskomst, pension og sundhedsforsikring.
Tiltrædelse efter aftale eller hurtigst muligt.
Din ansøgning
Synes du det lyder interessant og kunne du tænke dig at være en del af vores fantastiske team, så
send din ansøgning samt CV til E-mail: bo.terp@herlev-kro.dk
Vil du vide mere om jobbet, er du er velkommen til at kontakte Bo Terp på tlf. 40 46 06 06.
Alle henvendelser behandles fortroligt.
Om Herlev Kro & Hotel
Herlev Kro & Hotel ligger i centrum af Herlev og har flere hundrede års historik bag sig, hvor vi
prøver at kombinere det gamle med det nye med respekt for stedet og historien. Vi er et lille hotel,
hvor vi gerne vil bevare en uformel, hyggelig og god atmosfære. Hotellet har 56 værelser,
restaurant, selskabslokaler samt en frokostrestaurant med tilhørende gårdhave.

Glæder os til at høre fra dig

Hilsen Team Herlev Kro & Hotel

