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YASURAGI仲居・ゲストサービススタッフ募集中！ 	  

Yasuragi（やすらぎ）	  はストックホルム市内から車で 20分程の所にある和をコンセプトとし
たスパホテルで、190以上のホテルを持つ北欧最大のホテルチェーンのノルディックチョイ
スグループのひとつです。	  

Yasuragiでは仲居・ゲストサービススタッフ（アルバイト）を募集しております。	  

主な業務内容 	  

• VIPルームのお客様へのサービス対応、配膳	  
• フロント業務（チェックイン・チェックアウト）	  
• ショップでの販売業務	  
• お客様へのアクティヴィティーの指導（書道や折り紙など）	  

業務はシフト制で時間は早朝から午後 4時まで、又は午後 1時から 22時 30分となっており
ます。	  

未経験者でも相手を喜ぶ事を一生懸命考えられる人、自分のベストを尽くせる人は大歓迎で

す！様々な研修や業務を通して視野を大きく広げ、ホテルサービスのプロフェッショナルと

成長し将来につながるキャリアアップを磨けます。尚、スタッフには様々なチョイスホテル

と Yasuragiならではの特典も付いております。	  

経験・スキル 	  

• ホテル又はレストラン業界の経験	  
• 英語でのコミュニケーションは必須（スウェーデン語も出来れば尚良いです）	  
• 基本的な PCスキル	  
• 日本文化のスキル（書道、茶道、折り紙、武道など）	  

	  
申し込み方法・お問い合わせ 	  
以下のメールアドレスに履歴書をお送りください。	  
佐藤公美	 kumi.sato@yasuragi.se	  
申し込みが届いた順番に折り返し面接日時をご連絡させていただきます。	  
ホームページ	 www.yasuragi.se	  
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YASURAGI SÖKER Ryokanvärd ”Nakai” 

 

Yasuragi är ett japaninspirerat spa- och konferenshotell på Hasseludden, 20 minuter utanför Stockholms 
innerstad. Yasuragi betyder inre ro och harmoni och alla våra medarbetare har en viktig roll att fylla för att 
kunna leverera vårt kundlöfte. Vi som arbetar på Yasuragi utvecklas ständigt. Vi har alla ett eget ansvar och en 
viktig funktion att fylla för helheten. Vi tycker om att ge god service och det är vår uppgift att se till att våra 
gäster får en skön upplevelse under sin vistelse hos oss. Vårt kundlöfte är – ”På Yasuragi kan alla varva ned, 
hitta tillbaka till sin energi och åka hem med ny kraft.” 
 
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och har ett sinne för service. För att passa i rollen bör du även 
vara målfokuserad och serviceminded. Uppdraget beräknas starta snarast och därför kommer urval och 
intervjuer att ske löpande, skicka in din ansökan redan idag. 
 
Arbetsuppgifter 
 
Arbetet innebär att ta hand om våra gäster under deras vistelse. 

I stora drag innebär det följande: 

• Ta hand om våra VIP-rums gäster 

• In- och utcheckning i reception 

• Butiksförsäljning 

• Aktivitetsledare för origami och kalligrafi 

Arbetstiden är schemalagd. Du arbetar antingen förmiddag (morgon – 16.00) eller eftermiddag (13.00 – 
22:30) 

Utbildning / Erfarenhet 
 
Du har en god förmåga att både lyssna och kommunicera. För att du ska trivas och lyckas i rollen är det 
också viktigt att du har intresse för service, värdskap och tycker om att arbeta i ett tidvis högt tempo. Du 
behöver kunna kommunicera obehindrat på engelska och svenska samt helst även japanska. Kunskap om 
Japan och erfarenhet av japansk service är meriterande, i urvalet läggs stor vikt vid rätt personlighet. 

Förmåner 
 
Vi erbjuder dig chansen att arbeta på en populär och omtyckt arbetsplats, med ett starkt varumärke där du 
kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV.  Vid din sida har du din chef och kollegor som agerar 
bollplank och stöttar dig. 

Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Yasuragi. Därför erbjuder vi dig, rabatter på både Yasuragi 
och olika spa-och mötesanläggningar samt ordnar regelbundna sociala aktiviteter.  

Tjänsten är extra vid behov. 
Lön enligt överenskommelse.  
 
Kontaktpersoner CV och eventuella frågor skickas via mail till Kumi Sato på kumi.sato@yasuragi.se  
Urval och intervjuer sker löpande 
 


