
 

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 receptionister fast och extra 

Du är, förutom att du är glad och har humor, professionell och personlig i ditt möte med gäster och 

kolleger. Din primära arbetsuppgift är att tillsammans med teamet överträffa våra gästers 

förväntningar.  På 2Home arbetar alla tillsammans med att ge gästen den bästa upplevelsen.  

Vad är din roll? 

In- och utcheckning, mailhantering, bokningar, förbereda ankomstlistan, fakturering mm.  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. Under ditt arbetspass så ansvara du 

för att hålla receptionsområdet i bästa skick och efter givna instruktioner. Att alltid arbeta aktivt med 

merförsäljning. Kassahantering, administrering av bokningar i alla kanaler tillhör de dagliga 

rutenerna. Du behöver vara kunnig och uppdaterad i företagets policys, hotellet brand- och 

säkerhetsrutiner.  

Vi söker dig som har 

• Jag kan, jag vill attityd 

• Goda ekonomiska egenskaper 

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

• Erfarenhet från liknande jobb 

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

Meriterande 

• Erfarenhet av Opera/Oracel/My Fidelio 

• Kunskap i ytterligare språk 

Kontakt  

Alla ansökningar skickas till : ansokan@excellencehotelse 

Ansökningar kommer att behandlas löpande varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. 

Markera om du söker fast tjänst eller extra. 

Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Wictor Lidholm, 

wictor@excellencehotels.se  eller VD Camilla Sandström, camilla@excellencehotels.se 
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