Stillingsopslag
/ Salg & Revenue Manager

Hotel Arctic søger til en nyoprettet stilling en Salg & Revenue Manager!
Med baggrund i den kommende lufthavnsudvidelse i Ilulissat, samt med
forventningerne til den kommende konkurrencesituation i Hotelbranchen i Ilulissat, ønsker Hotel Arctic
at udvikle sin organisation yderligere.
Vi søger derfor en Salg & Revenue Manager til at varetage følgende områder og især med fokus på:
• Ansvarlig for salg & revenue samt fieldstyring
• Ansvarlig for receptionsområdet, konferenceområdet
• Ansvarlig for hotellets IT
Salg & Revenue Manager vil i det daglige referere til den Adm. Direktør og vil være ansvarlig i dennes
fravær.

Krav til ansøger:
Faglige kompetencer
• Erfaring med hotel-, restaurant- og konferencedrift på et højt niveau
• God økonomisk forståelse
• Erfaring med Picasso samt Officepakken
• Godt købmandskab og hands-on/løsningsorienteret tilgang
• Stærk i kommunikation/markedsføring med fokus på virksomheden
• Dansk, Engelsk, Tysk og gerne Grønlandsk flydende i tale og skrift
Personlige kompetencer
• Åben og imødekommende personlighed
• Retningsskabende
• Stærke kommunikative og relations opbyggende evner
• God forståelse for grønlandsk kultur og samfund
Ledelsesmæssige kompetencer
• Stærk personaleleder med fokus på empati og tryghedsskabelse
• Robust og vedholdende
• Struktureret med analytisk sans
• Være motiverende for anvendelse af KPI´er som et vigtigt styreredskab
• Højt drive kombineret med et stærkt menneskekendskab
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Hotel Arctic tilbyder:
En unik mulighed for den rigtige kandidat at kunne være med til at udvikle Hotel Arctic yderligere i
forhold til kommende konkurrencesituation.
Hotel Arctic tilbyder til den rigtige kandidat en attraktiv lønpakke, indeholdende årlig feriefrirejse
efter 12 måneders ansættelse, bolig efter gældende regler.
Hotel Arctic er 100 procent ejet af Grønlands nationale luftfartsselskab Air Greenland A/S, som igen
er ejet Grønlands Selvstyre. Trods ejerskabet hos Air Greenland er Hotellet ikke som sådan integreret
i koncernen, men fungerer som en selvstændig virksomhed, som kan sammenlignes med et almindeligt
4-stjernet familieejet provinshotel. Hotel Arctic har i dag stor succes. Gæsterne strømmer til og får en
unik personlig oplevelse på et flot hotel i Grønlands smukke natur, hvor de f.eks. bliver hentet i lufthavnen af hotellets personale.

Stillingen ønskes besat 1. oktober 2019 // Ansøgningsfristen er 15. August 2019

Send dit cv og et kort følgebrev til:
Hotel Arctic A/S
Adr. Boks 1501
3952 Ilulissat - Grønland
Att. Adm. Direktør Morten Nielsen

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen
til at ringe til telefon: +299 53 83 23
Se alle ledige stillinger på:
hotelarctic.com/ledige-jobs

