Markedsansvarlig ved Pers Hotell
Som markedsansvarlig arbeider du ved salgsavdelingen på Pers Hotell. Du arbeider primært med telefon,
e-post og på web, med arbeidsoppgaver som markedsføring, booking, oppdatering av webside m.m. Du
planlegger arrangement og gruppebestillinger, og kommuniserer informasjonen videre til dine kollegaer
på hotellet. Som medarbeider på Pers Hotell liker du å omgås mennesker og yte service. Du stiller opp og
bidrar der det er behov. Vi tilbyr en spennende jobb i et aktivt miljø med hyggelige mennesker.
Arbeidstid er primært kontortid, men noe helgearbeid må påregnes ved behov. Erfaring med
hotellsystemet Opera eller andre hotellsystemer vil være et pluss. Lønn etter avtale.
Vi søker:
Markedsansvarlig ved Pers Hotell i 80-100% stilling.
Du har:







God formidlingsevne muntlig og skriftlig på både norsk og engelsk.
Forståelse for våre kunders behov, og er dyktig på å finne gode løsninger.
Erfaring og/eller utdanning innenfor hotell og reiseliv eller salg.
Egenskaper til å ha flere «baller i luften» samtidig. Du er strukturert og organisert.
Gode datakunnskaper.
Mestrer å jobbe både selvstendig og i team.

Arbeidsoppgaver:







Markedsføring på Facebook, Google AdWords, egen webside m.m.
Kontakt og avtaler med bookingkanaler, reiseselskaper og andre aktører.
Planlegge kurs, konferanser og andre arrangement ved hotellet.
Innsalg av nye kunder og arrangement.
Forefallende arbeid på bookingavdelingen.
Noe arbeid i resepsjonen må påregnes.

Ønsker du å bli en del av vårt team, send din søknad og CV til Hotellsjef Christian Ihlen Brunborg på
epost: cib@pers.no
Har du noen spørsmål angående stillingen, ta kontakt på overnevnte e-post eller tlf. 911 19 526.
Søknadsfrist: 21. juli 2017.

Om arbeidsgiver
Pers Hotell er et fullservice opplevelseshotell med 172 rom for 2-6 personer og Pers Lodge med 16
leiligheter for inntil 5 personer. Tilsammen kan vi tilby ca. 650 senger. Vi holder gjennomgående høy
kvalitet, og har et omfattende aktivitetstilbud gjennom egne og samarbeidene anlegg som; Tropicana
Badeland, Oline SPA og velværesenter, Pers Bowling, Gol Skipark, Icedrive, Langedrag, Hallingdal
Feriepark m.m. I tillegg kommer et mangfold av spisesteder, barer og dansesteder, samt et godt
underholdningstilbud.
Pers er først og fremst et opplevelseshotell innenfor feriemarkedet, weekendmarkedet og kurs- og
konferansemarkedet. Vi er spesialist på å skreddersy feriepakker og arrangementer, og jobber
målrettet med å utvikle et unikt totalprodukt med spennende konsepter for alle kundegruppene.
Pers Hotell er et populært og velegnet reisemål for jubilanter, bilklubber, foreninger og festivaler.

