RENGØRINGSASSISTENT TIL ARENA RANDERS

- Dygtige, engagerede medarbejdere, som kan skabe top service i et stærkt TEAM
I Arena Randers har vi fokus på værtskab, service og den gode gæsteoplevelse.
Vi går ikke på kompromis med kvaliteten, på trods af, at det til tider er hektisk og går rigtig stærkt. Det
stiller naturligvis store krav, og derfor søger vi dygtige medarbejdere.
Vi tilbyder en spændende, alsidig og udfordrende arbejdsplads, hvor du får mulighed for at gøre en forskel
i et fast team. Læs mere om Arena Randers på arenaranders.dk
Som rengøringsassistent i Arena Randers vil du få en travl hverdag med masser af gæster, varierende
udfordringer og ikke mindst gode kollegaer.
Sammen med dit team har du en helt central plads i huset, når vi sammen skal give vores gæster en helt
særlig oplevelse.
Vi lægger stor vægt på, at du er fleksibel og kan arbejde på forskellige tider af døgnet og i weekender.
Du kan holde hovedet koldt i en til tider travl og hektisk hverdag.
Arena Randers er på en virkelig spændende rejse, og leder derfor efter kollegaer til rengøring.
Du har en masse energi, godt humør, gode idéer og med mod på en spændende, udfordrende og sjov
hverdag.

Rengøringsassistent - HELTID / DELTID
Personprofil
•

Selvstændig varetagelse af dagens opgaver

•

Velsoigneret

•

Erfaring fra lignende stilling

•

Præsentabel

•

Fleksibel i forhold til varierende
arbejdstider også weekend vagter

•

Serviceminded, smilende & godt humør

•

God Fysik

•

Teamplayer

Vilkår
Ansættelse vil ske løbende, og når vi har fundet de rette kandidater slettes jobopslaget.
Vi har brug for flere medarbejdere til stillingen.
Både fuldtids- som deltidsmedarbejdere har interesse.
Aflønning vil ske efter kvalifikationer og den gældende overenskomst med Horesta.
Vi tilbyder sundhedsforsikring og pension.
Yderligere information:
Har du lyst til at høre mere om en eventuel fremtid i Arena Randers, så er du velkommen til at kontakte os,
servicechef Knud Andersen tlf. 3031 1275.
Læs mere om Arena Randers på www.arenaranders.dk
Ansøgning, CV og evt. andre relevante bilag sendes på mail til kaj@arenaranders.dk
(ansøgninger modtages kun pr. mail)

