Dalen Hotel i Telemark er et unikt fullservice eventyrhotell i tre fra 1894 i dragestil med 49 rom, majestetisk
hall, historiske salonger og «fine dining» a la carte restaurant. Dalen Hotel er et av Norges mest særegne
hoteller. Hotellet er totalrenovert på midten av 90-tallet, og fremstår i dag som et meget velholdt og godt
drevet hotell som er medlem av De Historiske Hotell og Spisesteder, og eies av Norwegian Hospitality Group
AS, som bl.a. eier og driver 6 andre hoteller i Oslofjordregionen og Strömstad. Hotellet er sesongåpent fra april
til november, og har sin høysesong i sommermånedene.

Nattevakt
Dalen Hotel søker Nattevakt sesongen 2020

Som Nattevakt på Dalen Hotel er du ansvarlig for hotellet under nattetimene. Dine arbeidsoppgaver
varierer fra gjesteservice og sikkerhet til forberedelser til neste dag. Det settes høye krav til deg i
henhold til selvstendig arbeid, kommunikasjon og ansvar, da ditt arbeid er ytterst viktig for hotellets
funksjon. Du er løsningsorientert og tar ansvar for at skape den beste gjesteopplevelsen.
Du er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Strukturert og tar ansvar
God til å samarbeide og løsningsorientert
positiv, godt humør og har " stå på " vilje
Serviceinnstilt og opptatt av å skape den beste gjesteopplevelsen
Førerkort Klasse B
Relevant arbeidserfaring
Selvstendig og arbeidsom
Du er flytende i norsk- og engelsk tale og skrift.

Erfaring med Visbook eller andre hotell/restaurantsystemer er en fordel, men ikke et krav.
Vi tilbyr:
• Et spennende arbeidsmiljø på et av Norges mest berømte og anerkjente reiselivsprodukter
• Tverrfaglig samarbeid
• Relevant opplæring, veiledning og utvikling
• Mulighet for personalbolig.
• Turnus ordning
• Konkurransedyktige betingelser
• Personalfordeler på NHG´s hoteller, samt hos De Historiske Hotel og Spisesteder
• Gode utvikling og karrieremuligheter
Stillingen inngår i hotellets resepsjonsavdeling og rapporterer til Resepsjonssjef. Stillinger på 75%-,
tilkallingsbasis med tiltredelse xx.04.20 til xx.10.20
Søknad med CV og motivasjonsbrev sendes til work@dalenhotel.no

