Vill du ”flytta” hem till oss?
Nu har vi åter igen några kvadratmeter över i våra fantastiska ”hem”, som vi gärna vill att du
kommer och fyller upp.
Vem vi är? Jo vi är en ”familj” av konferens- och restaurangfolk som gör allt för att skämma
bort våra gäster och som gillar att hänga med varandra.
Våra hem? Ja det är egentligen två konferensanläggningar och ett företagshotell, som utöver
det också har en egen medlemsklubb. Det ena huset vi bor i är, tack vare sin skapare,
världskänt och det andra är lite mindre känt men desto större. Båda ligger dessutom mitt i
stan och nära till allt. Här samsas antikviteter med det senaste i inredning. Här är belysningen
dämpad och dofter av god mat och nybakade kakor fyller rummen från morgon till kväll.
Ibland på kvällen byter husen skepnad till party och fest.
Vad vill vi? Jo vi vill att alla ska må bra, att våra gäster ska vara lyckliga, glada och nöjda och
att de ska gå hem med känslan av att vilja komma tillbaka till oss.
Vad blir din roll? Vi behöver förstärkning på konferensen och i servisen och där tänker vi
att du skulle passa in. Här ska du ansvara för ett gäng konferensgäster, planera och servera
gäster i matsalen, kanske ansvara för ett mingel, kanske fixa tekniken när den strular eller
kanske servera drinkar på en stor fest.
Vem är du? Du gillar eget ansvar och du brinner för att göra andra människor nöjda. Du är
bra på att organisera och att hålla ordning omkring dig och du värdesätter att arbeta i ett team
där alla har fokus på att tillsammans skapa magi åt gäster.
Blev du nyfiken? Kanske vill du veta lite mer om oss och om hur vi tänker, kanske undrar
du över vad du kan tillföra oss och vad vi kan ge dig i gengäld.
Hos oss ska du vara på 100 %, då främst på dagtid och i övrigt på tider anpassat oss
andra och våra gäster.
Lön får man varje månad och förmåner som gym i källaren, kommer med på
köpet.
Skynda dig att mejla oss din intresseanmälan till lena@lundqvist-lindqvist.se.
Senast den 18 december vill vi att du visat ditt intresse av att ”flytta in”.

	
  

