Passioneret og kvalitetsbevidst direktør til Danmarks nye, contemporary
luksushotel - Nobis Hotel Copenhagen
Hos Nobis Hotel Copenhagen er det ambitionen at tilbyde vores gæster det allerbedste i enhver detalje. Og
gerne lidt til. Nobis er en af Sveriges førende og mest innovative alliance af hoteller, og åbner deres første
hotel i Danmarks hovedstad i september 2017.
Nobis Hotel Copenhagen tilbyder både business og leisure gæster en feinschmecker oplevelse i et klassisk,
elegant og afslappet luksusmiljø, i hjertet af København. Hotellet har 77 værelser, eksklusive faciliteter
såsom spa med Hamam, bar, lounge og ikke mindst en udsøgt restaurant. Beliggenheden er med udsigt til,
og i gå-afstand fra, centrale attraktioner såsom TIVOLI, Ny Carlsberg Glyptotek, Strøget og Rådhuspladsen.
I rollen som direktør har du, udover ansvaret for drift og personale, også opgaven med at sikre en kultur
der fremelsker en altid unik gæsteoplevelse, en tårnhøj kvalitet og ikke mindst omgivelser helt ud over det
sædvanlige.
Du har sans for 5-stjernet og dybt personlig service. Du varetager dine strategiske såvel som driftsmæssige
opgaver, med lige dele flid og engagement. Du er visionær og engageret og ikke mindst købmand/-kvinde
til benet. Da vi sætter en ære i at bringe en smule kant til markedet, vil internationale erfaringer og en
smule skævhed i din profil, blive set som et stort aktiv.
Din faglighed
• Du trives og kan navigere i et pionérmiljø i en nystartet virksomhed.
• Du har erfaring med topledelse i hotel- eller restaurationsbranchen.
• Du har erfaring med branchens nøgletal og er altid klar med nye idéer til optimering af forretning og
drift.
• Du taler og skriver perfekt dansk og engelsk. Kan du begå dig i skrift og tale på svensk, er dette
yderligere en fordel.
Din person
• Du er idérig, passioneret og motiverende. Som lysende fyrtårn, inspirerer du dine medarbejdere til
succes.
• Du er næsten irriterende detaljeorienteret, og ser og fordrer 100% perfektion på dit hotel.
• Du tænker proaktivt og håndterer alle udfordringer – gerne før de opstår.
• Som menneske er du tillidsvækkende og robust. Du går foran og udviser stort engagement og loyalitet
over for dine kolleger og dit hotel.

Din belønning
• Lønpakke efter kvalifikationer.
• Moderne, klassiske og smukke rammer.
• Frihed under ansvar og rig mulighed for at forme og præge din dagligdag.
• Selvstændighed, mandat og rygdækning fra dit bagland, når det gælder.
• Implementering af et veldefineret koncept.
• Stort ansvar og dermed rig indflydelse.
• Stor bredde, alsidighed og berøringsflade i rollen.
• Mulighed for at sætte et stærkt fingeraftryk.
Der er her tale om en unik mulighed og chance. 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-format 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 ansøgningerne som de modtages og ser frem til at høre fra dig.

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.

