Jørgensens Hotel søger: Reservetjener
Arbejdssted: Jørgensens Hotel - Søndergade 17, 8700 Horsens
Tiltrædelse: Snarest muligt

Er du klar til at dygtiggøre dig som tjener i historiske omgivelser? Vil du med på et team af ildsjæle der alle brænder
for det samme mål? Så er det måske dig vi leder efter som vores nye Tjener i Restaurant Eydes og til vores selskaber på
Jørgensens Hotel.
Restaurant Eydes er beliggende i den historiske kælder under Jørgensens Hotel i Horsens. Her serveres retter fra det
dansk-franske køkken – tilberedt fra bunden af gode og lokale råvarer.

Jørgensens Hotel
På Jørgensens hotel ønsker vi at skabe en
ekstraordinær oplevelse for vores gæster. Vi har
skabt et hotel indrettet i en bygning med historie,
karakter og egne unikke detaljer.

Hvem er du?

• Du er vant til at servicere til større selskaber og er måske uddannet tjener
• Du er drevet af den gode serviceoplevelse
• Du byder gæsterne velkommen og stræber altid efter at yde en fantastisk service i øjenhøjde
• Dit nærvær, din person og faglige kunnen skaber den oplevelse, som gæsterne har lyst til at vende tilbage til

Hvad kan vi tilbyde dig?

• Frihed under ansvar og en flad organisationsstruktur, hvor ingen er for fine til at give en hånd med, når det er
nødvendigt
• En arbejdsplads hvor du har mulighed for selv at sætte dit præg på rutiner og arbejdsgange i restauranten
• Vi giver plads til din til udvikling - både personligt og fagligt
• Et rigtig godt kammeratskab
• En stilling omfattet af overenskomst med faste friweekender, pension samt sundhedsforsikring
Det er altafgørende for dig at være en del af en arbejdsplads, hvis formål harmonerer med dit eget. Du vil nemlig fra din
første arbejdsdag her opleve, at dine kollegaer - ikke blot i Restauranten Eydes, men på hele hotellet - er ildsjæle. Det
handler nemlig om at sikre, at gæsteoplevelserne lever op til de unikke ydre rammer, som gæsterne inviteres ind i på
Restaurant Eydes og Jørgensens Hotel.

Sådan ansøger du:

Er du nysgerrig på jobmulighederne, er du meget velkommen til at kontakte F&B Chef Heidi Lorentz Jeppesen på tlf.:
22409436 eller mail: hj@byens-hotel.dk.
Lyder det som noget for dig, så send Heidi dit CV allerede i dag på mail: hj@byens-hotel.dk.

