Hotel Brosundet er et eksklusivt og intimt hotell med 46 rom, hvor Molja Fyr ved innseilingen til byen er rom nr. 47. Hotellet er ei ombygd sjøbu i hjertet
av Ålesund, og hvert rom er gjestens eget avslappende tilfluktssted. Her finner man hvile, på en pute ved havet. Hvert enkelt rom er utformet med respekt
for bygningens levde liv, i tråd med vår tids design og komfort. Interiørarkitekter fra arkitektkontoret Snøhetta har med varhet utformet konseptet. Hotellets
sjømatrestaurant MAKI Brosundet har en sterk posisjon i byens restaurantbilde, og er en sentral del av hotellets drift. Hotel Brosundet er en del av reiselivsgruppen 62ºNORD (www.62.no) som også omfatter bl.a. Hotel Union Øye og Storfjord Hotel. Hotellet er også tilsluttet De Historiske Hotel og Spisesteder.

Til å lede et av Norges mest særegne hotell søker vi etter en

(Begeistret) HOTEL L D IR EK T Ø R
Vi leter etter en leder som verdsetter høyt service- og kvalitetsnivå og som kan ta vare på og videreutvikle den sterke
posisjonen Hotel Brosundet og MAKI Brosundet har tatt i det nasjonale og regionale markedet.
Vår nye hotelldirektør har;
- bakgrunn fra hotell- og restaurantdrift med fokus på og begeistring for kvalitet og service
- erfaring i lederrollen, og er villig til å utvikle seg videre i et spennende tverrfaglig miljø
- kunnskap om og erfaring fra ”Food&beverage”-området i tillegg til hotelldrift
- en utadvent og kundefokusert personlighet
- tallforståelse og er resultatorientert
- vilje til aktivt å ta del i hotellets og restaurantens hverdagsdrift
- ønske om å bli en aktiv deltaker i Nordvestlandets mest spennende reiselivsbedrift 62ºNORD

room 47

Om stillingen: Kontakt konst. hotelldirektør Marius Lunde Petersen på marius@62.no eller 70 11 44 30. Søknadsfrist:
15. april – sendes marius@62.no HOTEL BROSUNDET AS Apotekergata 5 6002 Ålesund Tlf 70 11 45 00 www.brosundet.no

