DRAGSHOLM SLOT – RELAIS & CHÂTEAUX SØGER SUPERVISOR

Dragsholm Slot - Relais & Châteaux søger en nærværende og ambitiøs restaurant supervisor til slottets
bistro, med opstart i december 2020. Du vil indgå i et tjener- og hotel team, hvor der lægges stor vægt på
sammenhold, ansvar og kvalitet.
Du bliver en del af et dynamisk hotel team, som medvirker til at opretholde et højt serviceniveau og tager
ansvar i hverdagen for at give vores gæster oplevelser i verdensklasse. Dit arbejde bliver alsidigt og varieret,
da tjenerteamet arbejder med alt fra konference, events, selskaber og a la carte.
Dine arbejdsopgaver:
• Guide og vejlede gæsten i konceptet samt mad og vin
• Sikre en korrekt kvalitet og optimal oplevelse for gæsterne
• At være en god kollega som har fokus på, at medarbejdertrivsel er i top
• Sætte værtskab øverst på din dagsorden
• Sætte en dyd i, at restauranten altid er pæn og præsentabel
• Sikre den daglige drift af både konference samt à la carte
Vi forventer, at du / krav til ansøger:
• Er fagligt uddannet eller relevant servicemæssig baggrund
• Har en naturlig nysgerrighed for udvikling, kreativitet og trends indenfor faget
• Er forandringsvillig og fleksibel
• Er en person med humor og energi
• Har passion på hotelbranchen, vin/ gastronomi
• Er ansvarlig og har evnen til at træffe selvstændige beslutninger
• Er pligtopfyldende og pålidelig
• Er en teamplayer, der værdsætter et godt samarbejde med sine kollegaer.
Vi tilbyder en spændende og udfordrende fuldtidsstilling, hvor gæster, gode kolleger, udvikling, kvalitet og
unikke oplevelser er i fokus. Et professionelt, men uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi tager et fælles ansvar
for opgaverne, passer på hinanden og giver vores gæster unikke oplevelser. Gode medarbejderfordele
f.eks. rabatter i vores koncern som også tæller Jørgensens Hotel i Horsens samt Brdr. Price i København,
Aalborg og Herning.
Der vil være mulighed for overnatning på matriklen.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Ansøgning sendes til Food & Beverage Manager, Peter Fagerland på pf@dragsholm-slot.dk.
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