Night Audit M/V
Ons bedrijf
Luxe hotel, onze politiek is gebaseerd op een gepersonaliseerde verwelkoming, het welzijn van onze gasten en een
premium service. Hotel Le Plaza is gelegen in het centrum van Brussel en heeft 190 kamers, 10 vergaderzalen waarvan
een theater en een restaurant.
Profiel Receptionist
- Talen : Engels, Frans, Nederlands.
- Georganiseerd, stressbestendig.
- U houdt van teamwerk en bezit verantwoordelijkheidszin.
- U heeft al ervaring opgedaan in een front office departement.
- U kijkt uit naar goede contacten met de gasten.
- Uw voorkomen is onberispelijk.
- U heeft geen bezwaar tegen flexibele werkuren en nachtwerk.
- Opgewekt, betrouwbaar en dynamisch.
- Kennis van de software Fidelio/Opera is een pluspunt.
Uw functie
- U verwelkomt de gasten die laat aankomen (check-in + toewijzing van de kamers).
- U informeert de gasten over de nachtelijke toeristische activiteiten.
- U verzekert het vlotte verloop van de nachtprocedures in het hotel.
- Tijdens de nacht verzekert u de basis-room service en -housekeeping.
- U bent verantwoordelijk voor de veiligheid: u voert nachtrondes uit, organiseert de evacuatie bij brand en
waarschuwt de ordediensten in geval van ongewenste indringing…
- U zorgt voor wek- en boodschappendienst.
- U sluit de boekhouding af, controleert de transacties van de dag en kijkt de reservaties na…
- U voert ‘s morgens de eerste check outs uit.
Uw uurrooster
- 23u tot 7u
Indiensttreding
- Nog te bepalen
Wij bieden
- Een aantrekkelijk salarispakket (salaris + nachtpremie + groeps- en hospitalisatieverzekering)
- Aangename werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden
- Doorgroeimogelijkheden
Graag uw C.V. en motivatiebrief per mail naar Mevrouw Corine De Roy: corine.deroy@leplaza.be
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