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Befattning: Konferensvärdinna, heltid med start 1 oktober
Sista ansökningsdag 2017-08-20
Arbetsplats: Lundqvist & Lindqvist Konferens Tändstickspalatset.
Lön: Enligt rådande kollektivavtal med HRF
Lundqvist & Lindqvist konferens består av två konferensanläggningar som är belägna mitt i
centrala Stockholm. Klaras Strand ligger vid Centralstationen och Tändstickspalatset ligger
på Västraträdgårdsgatan. Vi arrangerar små och stora möten, konferenser, mingel, middagar
& events.
Vårt signum är omsorgen om såväl inredning, gäster som personal.
Vår målsättning är att erbjuda våra gäster en upplevelse över förväntan.
I det dagliga arbetet som konferensvärdinna ingår delat ansvar för konferenser och andra
arrangemang så som iordningställande och framdukning av frukostbufféer, kaffebufféer,
servering av luncher samt mingel och middagar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
- Välkomna gästerna på plats och ge dem service under hela konferensen.
- Planera och förbereda inför konferenser.
- Framdukning och avplockning av kaffebufféer
- Servera vid måltider, samt duka av och rengöra bord och stolar efter
måltider.
- Ansvara för att utrymmena är rena och fräscha.
- Skriva ut planeringslistor/ PM-kort.
- Göra städschema/möbleringsschema till städpersonalen.
- Diskning av konferensdisk.
- Ansvara för teknik i konferensrum.
- Sköta beställningar av exempelvis bröd, frukt, blommor och kontorsvaror.
- Felanmälningar av ev teknik, trasiga möbler eller anat som behöver åtgärdas.
Vi söker dig som är en ansvarsfull och glad person med öga för detaljer och som tycker om att
göra det lilla extra för gästen. Du är bra på att se helheten, du är, stresstålig, kan grunderna
inom konferensteknik och är lösningsorienterad.
Du kommer att arbeta i ett glatt och härligt team.
Maila oss så snart du kan då intervjuer kommer ske löpande under denna period.
Är du den vi söker skicka gärna en ansökan till Lena Werner
Mail: lena@lundqvist-lindqvist.se Telefon: 070 415 37 90

