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Som Hotel Operations Manager ansvarar du tillsammans med hotellchefen för 
hotellets drift.  

Du blir en viktig kugge i hjulet som en av de ledande personerna i företaget. 
Huvudarbetsplatsen är receptionen som är hotellets hjärta. I receptionen är du 

spindeln i nätet som har mycket kontakt med gästerna på hotellet. 
 

I din roll har du god kontakt med övriga avdelningar på anläggningen och bidrar till 
öppenhet, trivsel och framtida utveckling. 

 

Arbetsuppgifter 

Daglig hotelldrift  
Ansvara för att gästerna är nöjda och att våra rutiner följs. Kvalitetssäkra och ha tät kontakt med 
hotellchefen och övriga avdelningar. Vara lyhörd på önskemål och bidra till ständig utveckling. Verka för 
flexibilitet och service i världsklass.  
 

Ansvarig i receptionen  
Som ansvarig i receptionen ska du leda arbetet, inspirera din personal och kvalitetssäkra arbetet ut mot 
våra gäster. Ansvara för att rutiner följs, utveckla dem så att arbetet blir lätthanterligt och flexibelt. 
Uppföljning av händelser och rapportering till berörda. Informera vidare till rätt mottagare och bidra till 
bra kommunikation i huset. Se till att gästerna känner sig välkomna och sedda. Att personalen i 
receptionen får det stöd de behöver för att kunna göra sitt jobb. Värna om att alla ska ”Ha kul och må 
bra”! I receptionsansvaret ingår även inventering och inköp.  

Möten 
Ansvara för att hålla ett receptionsmöte en gång i veckan och medverka på möten som du kallas till, bl.a 
arbetsledargruppens möten och avdelningsmöten.  

Medlem i arbetsledargruppen  
Arbetsledargruppen har tät kontakt med varandra och är den utsedda gruppen som har i uppgift att driva 
verksamheten framgångsrikt tillsammans. Arbetsledarna är våra Role Models och har en oerhört viktig 
roll hos oss.   



Personalansvar 
Som arbetsledare inom Scandinavian Resort har du ett personalansvar, dels mot din egen personal men 
även mot all personal som jobbar hos oss. Du ska leda, motivera, entusiasmera, utveckla och engagera din 
personal. Du ska se till att de alltid ”har kul & mår bra”, att de har förutsättningarna för att lyckas med sin 
uppgift. Du ska med ditt passionerade ledarskap få dem att växa, se till att de varje dag levererar hjärtlig 
service i världsklass.   

 
Delaktig/ansvarig för rekrytering av hotellpersonal 
Rekryteringsarbetet pågår året runt men har sin intensivaste period från augusti till säsongsstart. Du 
kommer genomföra anställningsintervjuer, skicka svarsbesked och anställa personal. Arbetet sker förstås 
genom stöttning från hotellchef och övriga kollegor. 

Utbildning 
Tillsammans med arbetsledargruppen planera introduktionsdagarna då vår personal  
kommer till oss för att lära känna oss och varandra och introduceras till sitt arbete. Du kommer hålla i 
utbildning av personalen under dessa dagar (självklart med stöttning) och ta hand om 
receptionspersonalen så att de känner sig välkomna.  
Utbildningen fortsätter sedan i skarpt läge under arbetspassen.  

 
Schemaläggning  
Schemaläggningen sker i Caspeco som är vårt timrapporteringssystem.  All personal stämplar in och ut sig 
vid sina arbetspass. Du ansvarar för att rätta tiderna och se till att personalen är instämplade på rätt 
avdelning.  
I Caspeco kan vi även göra timuppföljning mot budget och se till att den följs.  

 

Budgetarbetet 
Du förväntas vara väl insatt i receptionens budget och även ha inblick i hotellets budget i sin helhet. Vi har 
varje månad avstämning mot budget och föregående år och vi gör då även  prognosen för kommande 
period. 
 

Arbetstid 
Din arbetstid kommer vara varierande. Som Hotel Operations Manager är det viktigt att vara på plats då 
det händer. Många kvällar och framförallt helger kan du räkna med att du behöver finnas på plats. Detta 
innebär då givetvis att det finns gott om möjligheter till skidåkning och andra aktiviteter på dagtid! Vi 
ska se till att du alltid är ledig 1-2 dagar i veckan och du planerar själv in när det passar i samband med 
schemaläggningen för receptionen. Övrig ledighet förankras med hotellchefen och planeras väl. 
 

Själva arbetet kommer till stora delar vara ute i receptionen i driften. En kontorsdag i veckan kommer att 
behövas för planering, schemaläggning mm.  
 

 

Tjänsten 
Vi erbjuder dig en tillsvidare-anställning på heltid. Timmarna kommer variera per månad. 
Vintermånaderna kommer du arbeta mer än heltid då vi tillämpar årsarbetstid och därmed kan ibland 



ledigheten vänta till lugnare perioder. Timmar utöver heltid d.v.s. komptimmar tas sedan ut som ledighet 
under barmarksperioden (maj-oktober).  

Lönen är månadslön med 5 veckors semester. Utöver månadslönen har du ob-tillägg (enligt avtal) då du 
arbetar kvällar och helger. Företaget står även för en sjukförsäkring för dig. 

Tjänsten tillträdes önskvärt den 1 augusti. Planen är då att vi sätter igång med upplärning och att du är 
med och arbetar under de inplanerade eventen som är i augusti och i september för att sedan kunna axla 
ditt uppdrag. 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


