Montebellosenteret søker

Servicemedarbeider i 100 % fast stilling
Til vår serviceavdeling søker vi deg som har en utpreget serviceinnstilling og som vet hva som skal til for at både
kursdeltagere og kollegaer trives. Du har et godt øye for detaljer og uløste oppgaver og jobber strukturert.
Oppgaver/arbeidsområder
·
Kursadministrasjon. Alle kurs varer i 1 til 2 uker hvor kursdeltakerne bor på Montebellosenteret. Kvelds- og 		
helgearbeid må derfor påregnes
·
Serviceoppgaver rettet mot kursdeltakere, pårørende, kollegaer, besøksgrupper og samarbeidspartnere
·
Oppfølging og videreutvikling av planer og rutiner for vår hotellvirksomhet
·
Ressursperson på senterets AV-utstyr og annet datateknisk utstyr
·
Ordinære kontoroppgaver
Kvalifikasjoner
·
Formell kompetanse og erfaring fra servicebransje, gjerne fra hotell og konferansevirksomhet
·
Gode datakunnskaper og spesifikk erfaring med databaseprogram (gjerne pasientjournal- eller bookingsystem)
·
Teknisk kompetanse på konferanseutstyr
·
Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet, fleksibilitet og engasjement
·
Gode norskkunnskaper (muntlig og skriftlig)
Vi tilbyr deg
·
Et engasjerende og ivaretagende arbeidsmiljø i trivelige omgivelser
·
En arbeidsplass i sterk faglig utvikling
·
Lønn etter avtale
·
Varierte arbeidsoppgaver
·
Fleksibel arbeidstidsordning
·
Kantineordning
·
Gode pensjons- og forsikringsordninger
·
Fellesferie i juli mnd, fri jul/nyttår og de røde dagene i påsken.
Personlige referanser blir vektlagt. Vennligst oppgi referanser og kontaktinformasjon i søknaden.
Hurtig tiltredelse kan være en fordel.
Er dette interessant for deg?
Send en kortfattet søknad med oppdatert CV til e-postadresse: bente.c.edvardsen@montebello-senteret.no eller i
post til Montebellosenteret v/ Bente Edvardsen, HR leder, Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali.
For spørsmål, ta kontakt med Ingrid Høgetveit, leder serviceavdelingen, på tlf: 62 35 11 00, eller
sendt e-post til ingrid.hogetveit@montebello-senteret.no. Søknadsfrist 10. oktober 2016.

Montebellosenteret (MBS) er en unik nasjonal helseinstitusjon og kurssenter for
kreftpasienter og deres pårørende. Formålet ved MBS er å gi hjelp til livsmestring når
livet kjennes uforutsigbart. Senteret, som ligger i idylliske omgivelser i Mesnali mellom
Lillehammer og Sjusjøen, ble i 2009 total renovert og fremstår moderne med delikate
rom og flotte fellesareal både ute og inne.

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali

www.montebellosenteret.no

