Обов'язки персоналу обслуги включають:
• Зміну постільної білизни та заправлення ліжок
• Заміну використаних рушників
• Підмітати та мити підлоги

Короткий опис роботи
Ми шукаємо персонал обслуги, який приєднається до нашої
команди та забезпечить відмінне обслуговування клієнтів нашого
готелю.
В обов'язки персоналу обслуги входить зміна рушників,
заправлення ліжок і прибирання ванних кімнат. Ви також будете
спілкуватися з клієнтами і переконуватися, що номери повністю
укомплектовані, чисті і привабливі в будь-який час. Якщо Вам
цікаво розпочати свою кар'єру в готельній індустрії, то ми хотіли б
зустрітися з Вами.
Зрештою, Вашою роботою Ви гарантуєте приємний і комфортний
досвід для наших гостей під час їх перебування у нас.

Обов'язки
• Зміна постільної білизни та заправлення ліжок
• Заміна використаних рушників
• Підмітання та миття підлоги
• Пилисосити килими
• Протирання меблів від пилу
• Поповнення косметичних засобів (наприклад, мило та шампунь)
• Поповнення запасів напоїв та продуктів харчування в міні-барі
• Прибирання громадських зон, такі як коридори

• Повідомляти про будь-які технічні проблеми та потреби в
обслуговуванні
• Відповідати на запити гостей (наприклад, щодо додаткових
послуг)
• Допомогати гостям повернути згублені речі
• Переконуватися, що всі призначені за Вами номери чисті та
охайні до кінця зміни
• Дотримуватися правил безпеки готелю

Вимоги та навички
• Досвід роботи в якості персоналу обслуги або покоївки
• Досвід роботи з промисловим очисним обладнанням та
продуктами
• Добре фізичне здоров'я і витривалість
• Гнучкість у роботі позмінно
• Здатність працювати під невеликим наглядом або взагалі без
нагляду при дотриманні високопродуктивних стандартів
• Відмінні навички організації
• Вміння дотримуватися інструкцій
• Диплом про середню освіту є плюсом

Ви хочете одержувати радість від роботи і
насолоджуватися життям – для цього ми можемо
Вам запропонувати:
Відмінну команду з хорошими колегами.
Менеджмент, який мотивує, просуває і надихає Вас.
Недорогі апартаменти в Старому місті м. Бойценбург.
Залиште свій автомобіль на стоянці і приїзжайте на роботу на
велосипеді.

