
 

Är ni redo Gävle? Nu är renoveringen snart klar och vi öppnar upp vårt tredje 2Home Hotel Apartment, den här 

gången i Gävle. Vi erbjuder moderna rum men olika möjligheter till ett bekvämt långtidsboende eller bara för 

en natt eller två. Det perfekta valet för de som vill ha nära till gågatan och till Centralstationen till ett rimligt 

pris. Vi finns idag både söder- och norr om citykärnan i Stockholm.  2Home Hotel Apartment är en del av 

familjeägda Excellence Hotels. 

 

Vi söker nu ansvarig för vår reception/housekeeping 

Vill du ta nästa steg i din utveckling? 

För att anta rollen så har du ett genuint intresse för gästen, driften och dina medarbetare. Du är 

kreativ, noggrann och har en "hands-on" attityd med förmågan att initiera, driva och verkställa idéer. 

Du är flexibel och har lätt att se lösningar där andra ser problem. Vi vill att du har en 

kostnadsmedvetenhet men ändå levererar god kvalitét. Du kan se helhetsperspektiv och tänka 

strategiskt samtidigt som du förstår vikten av gästens behov. För att lyckas behöver du dessutom 

vara prestigelös, modig och se värdskap som något helt naturligt i vardagen.  Hos oss på 2Home så 

ansvarar alla tillsammans för gästens upplevelse av sin vistelse. 

Vad är din roll? 

Ansvara för bemanning av reception och housekeeping baserat på beläggning. Du ser till att 

housekeeping får sina städlistor och har allt material hemma för att utföra sitt arbete. Du arbetar 

med att säkerställa kvalitén och ser till att allt blir rapporterad som behöver åtgärdas. Du bemannar 

receptionen och har själv pass med sedvanliga uppgifter så som In- och 

utcheckning, mailhantering, bokningar, förbereda ankomstlistan, fakturering mm.  Du arbetar nära 

Operations Managern gällande den dagliga driften. Du behöver vara behjälplig för våra gäster innan, 

under och efter avresa. Hålla högsta service och kompetensnivå och därmed se till att gästerna blir 

väl bemötta. Att alltid arbeta aktivt med merförsäljning. Kassahantering, administrering av bokningar 

i alla kanaler tillhör de dagliga rutinerna. Du behöver vara kunnig och uppdaterad i företagets policys, 

hotellet brand- och säkerhetsrutiner.  

Vi söker dig som har 

• Ledarerfarenhet 

• Goda ekonomiska egenskaper 

• Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. 

• Har drivet och känner glädje i att ge gästen en fantastisk vistelse 

Meriterande 

• Erfarenhet av Opera/Oracel/My Fidelio 

• Kunskap i ytterligare språk 

Ansökan skickas till: ansokan@excellencehotels.se 

För frågor kontakta Wictor Lidholm på wictor@excellencehotels.se eller VD Camilla Sandström på 

camilla@excellencehotels.se 
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