Visionær og forretningsorienteret Hoteldirektør til hotel med en fortælling.
Velkommen til Hotel Randers
Hotel Randers blev opført i 1856 og har p.t. i alt 78 værelser. Alle er renoveret i 2016, så på trods af Hotel
Randers historie, som et af de første provinshoteller i Danmark, tilbydes klassiske omgivelser, med faciliteter
der matcher hotellets 4 stjerner. Renoveringen er foretaget med nænsom hånd, således at fortællingerne
fra hotellets lange historie er at spore i detaljerne.
Hotel Randers åbner dørene for både business og leisure gæster. Vi vægter godt værtskab højt, værner om
vort gode rygte, og værdsætter at få lov at invitere inden for og være en del af mange, forskelligartede
arrangementer og festligheder, hvor vi sikrer de absolut bedste rammer. Ikke mindst i vore a la carte
faciliteter.
Randers er en del af Kulturhovedstad 2017.
Det er nye tider for Hotel Randers. Derfor søger vi den kulturbærende ambassadør, der som erfaren
forretningsmand og forgrundsfigur skal videreføre vore stolte traditioner, såvel som skabe nytænkende,
ekspansive og visionære, fremtidige udviklingstiltag.
Dit engagement og hårde arbejde erlægges i elegante rammer, og med hjælp fra et kompetent og
dedikeret personale. Troskaben mod fortællingen er stor, men vi ønsker at dit overblik og evne for udsyn
åbner og skaber endnu større bredde i vor profil. Vi er nemlig i en tid med stor forandring, og med den
rette direktør i spidsen, ønsker vi fremadrettet at aktivere vort vækstpotentiale til fulde.
Hotel Randers er økonomisk velfunderet og fondsejet. Dit arbejde vil foregå i samarbejde med vor
professionelle bestyrelse, og du vil have direkte ansvar for en ledergruppe på fire. I alt har vi 30 dygtige
medarbejdere tilknyttet vort hotel.

Din baggrund







Du kommer fra en lignende stilling, hvor du har profileret og udviklet et succesrigt hotel
Du har gerne en videregående uddannelse eller på anden vis tillært dig en stor forståelse for
ledelsesdisciplinen
Du har præget, udviklet og skabt succesfulde F&B koncepter
Du har erfaring med ledelse af drift, stor kommerciel forståelse og naturlige anlæg for at bedrive godt
købmandskab
Du er opdateret på IT og kender til brugen og værdien af eksempelvis sociale medier
Har du bopæl i, eller kender du lokalområdet i Randers og føler en tilknytning og oprigtig interesse for
at profilere og vækste området, er dette et absolut plus

Din person





Du er engageret, passioneret, målrettet og ambitiøs. Ikke mindst på hotellets vegne
Du er en ærekær foregangsmand og ikke bange for selv at tage fat, om nødvendigt. Du sætter nemlig
det gode eksempel – selv
Du er idérig, handlekraftig og visionær. Du tænker, og skaber, nyt men er loyal mod hotellets historie,
som du aldrig bliver træt af, med stolthed, at fortælle
Du har gennemslagskraft, er synlig og karismatisk og omverden såvel som medarbejdere, følger dig
naturligt



Du ser en stor værdi og motivation i at vide, at du sætter et målbart fingeraftryk på et imponerende
stykke lokalhistorie

Din belønning









Løn og incitamentsordning efter kvalifikationer
Smukke og velrenommerede rammer for dit arbejde
Frihed under ansvar og rig mulighed for at forme og præge din dagligdag
Proaktiv udvikling og ikke blot re-implementering af foruddefinerede koncepter
Stort ansvar og dermed rig indflydelse
Stor bredde, alsidighed og berøringsflade i rollen
En arbejdsdag med højt til loftet (ikke mindst i vor guldbelagte festsal)
Historiske rammer med arv og ære

Ser du dig selv i ovenstående beskrivelse, og lyder dette som det rette, fremtidige ståsted, for din karriere
og dine ambitioner, så send os gerne dit CV samt en motiveret ansøgning i pdf-form til Partner Mette Ravn
Arnold, TN Manpower & Training på Arnold@TellingNesager.com. Du kan også stille yderligere spørgsmål
du måtte have, på denne mail, eller på telefon 6116 4400. Vi læser og behandler dit kandidatur, som
ansøgninger modtages, hvorfor der ingen grund er til at vente. Vi ser frem til at høre fra dig.
Endnu engang, byder vi dig velkommen hos Hotel Randers – måske provinsens bedste hotel!

To af Skandinaviens mest erfarne og respekterede hotelfolk med sammenlagt over 50 års erfaring fra branchen står bag Telling & Nesager, som
sammen med et kompetent team tilbyder en lang række ydelser inden for servicebranchen generelt, med særligt fokus på hospitality-sektoren.
Vores mange års erfaring med drift og ledelse gør os til oplagte sparringspartnere, når der skal investeres i nyt, eller det eksisterende skal fornys eller
forbedres. Vores analytiske, men pragmatiske tilgang sikrer det bedste grundlag for de mange afgørende beslutninger, der ligger forud.

