CABINN HOTELS
Danmarks største budget hotelkæde

HOTEL
KARRIERE?

CABINN åbnede deres første hotel i 1990 og er en af de mest
innovative virksomheder inden for hotelbranchen. Den danskejede hotelkæde omfatter pt. 11 hoteller i de seks største
danske byer: Seks i København og et i Aarhus, Odense, Aalborg,
Esbjerg samt Vejle. I alt ca. 3.000 værelser og 8.200 senge.
I den kommende tid vil der være ikke mindre end 4.275
værelser, og der er flere på vej.
CABINNs indretningsdesign er inspireret af funktionelle
skibskahytter, hvor pladsen er udnyttet optimalt. Da familien
Fennet i 1990 gik om bord på færgen til Oslo, blev det også
starten på et hoteleventyr, der ændrede deres liv for evigt ...
Læs hele CABINNs rejse, en historie om kamp og succes,
på vores hjemmeside www.cabinn.com

ALL YOU
NEED
TO SLEEP

COPENHAGEN

Vi glæder os til at møde dig!
ANSØG ONLINE I DAG
www.cabinn.com/job-hos-cabinn

WWW.CABINN.COM

Til praktikanter
og elever

Velkommen
ombord

PRAKTIKPLAN
Et godt helhedsbillede
Vi sikrer, at du får et godt helhedsbillede af hoteldrift
– du kommer rundt i alle afdelinger samt får et yderst godt
kendskab til receptions- og backoffice arbejde.
• Reception
• Gruppebooking- og salgsafdeling
• Morgencafe
• Konference på udvalgte hoteller
• Teknisk afdeling
• Housekeeping
• IT-afdelingen
• Bogholderiet
• Ledelse – følg lederne på dit hotel
Receptionsarbejde – vi laver mere end bare check in og ud
Her får du et indgående kendskab til afdelingens opgaver
– receptionen er hotellets hjerte.
• Besvare telefoner og mails
• Oprettelse af bookinger
• Concierge arbejde
• Cafésalg
• Fakturering og regnskab
God velkomst og tryg oplæring
Vi sikrer en god velkomst & grundig oplæring, så du føler dig
som en del af CABINN familien fra 1. dag.

Selu

Asst. Hotel Manager
35 år

“Mit første møde med CABINN var som mentee i receptionen på CABINN

City tilbage i 2008. Den varme modtagelse jeg fik den gang, gav mig
lysten til at søge igen senere som elev, og der begyndt rejsen for alvor.
Jeg har siden den dag, jeg startede, følt mig hjemme, og jeg har fået lov
til at udvikle mig, til den jeg er i dag. Har man lyst til at lære og udvikle
sig, får man lov i CABINN. Sammenspillet mellem kollegaer og ledelsen
gør arbejdsgangen meget nemmere og sjovere, og den familiefølelse, når
man møder ind på sin vagt, gør lysten til at blive endnu større, og arbejdet
meget nemmere. Man er omgivet af fantantiske kollegaer og ledere, som
omfavner en, som den man er! Der er en masser udviklingsmuligheder,
som man bliver tilbudt baseret på ens personlige kompetencer”

ARBEJDSPLADSEN
CABINN Hotels
En branche af ildsjæle, for ildsjæle

FREMTIDSMULIGHEDER
Vil du være en del af en succes?
CABINN er en ny generation af hoteller. En moderne succesfuld virksomhed med et fantastisk koncept og mange
muligheder som medarbejder.
• Stor kæde – ansætter løbende
• Karrieremuligheder – nyt hotel – ny stilling - lederdrøm
• Uddannelse internt og eksternt
• Personalegoder – gode rabatordninger - restauranter
– træning – taxa – overnatning - events og selvfølgelig
sammenkomster med skønne kolleger

Hotellerne har åbent 24 timer i døgnet, årets 365 dage. Som
medarbejder kan du derfor fra time til time (og fra dag til dag)
opleve store svingninger i aktiviteten.
CABINN startede som en familie virksomhed, og har stadig
den dag i dag en flad organisationsstruktur og en uformel tone.
Det gælder både gæster og medarbejdere. Her skal være rart
at komme – ligesom at komme hjem, og det mærkes også af
den familiefølelse og engagement, som hersker her.
Vores medarbejdere har lang anciennitet – de bliver her,
fordi vi har et godt arbejdsmiljø med stor diversitet. CABINN
har mere end 20 forskellige nationaliteter ansat.

David
Front Office Manager
26 år

“Jeg startede som receptionist, blev kort tid efter supervisor og er
nu receptionschef på CABINN Copenhagen. I CABINN har vi et unikt
sammenhold, hvor vi sammen arbejder på at blive bedre. Organisationsstrukturen er flad, og der er ikke langt til den nærmeste leder, når der er
behov for vejledning eller rådgivning. CABINN har troet på mig og givet
mig de rette værktøjer til at udvikle mig og følge min ambitioner”

FØLG CABINN HOTELS

Karriere hos CABINN
Vi ansætter med henblik på at kunne skabe en CABINN
karriere for DIG! Flere af vores receptionister, mellemledere
og stabsfunktioner er uddannede serviceøkonomer!
Job efter praktikken?
Vi skal også bruge deltid- og afløsere,
så du kan færdiggøre dit studie
samtidig.

NYSGERRIG?
Ansøg online
www.cabinn.com/
job-hos-cabinn

Julie

Fuldtidsreceptionist
21 år

“Jeg startede som praktikant i receptionen på CABINN Metro i 2018,
som en del af min Serviceøkonom-uddannelse. Her var jeg i tre måneder,
hvor jeg fik lov til at få et indblik i alle hotellets afdelinger. Jeg var heldig
nok til at blive fastansat med en deltidsstilling på hotellet, hvor jeg
efterfølgende hurtigt fik tilbudt muligheden for at være med til at åbne
Nordens største hotel, CABINN Copenhagen, hvor jeg nu har en fuldtidsstilling i receptionen. Hos CABINN er man en del af en stor familie, hvor
alle uanset titel og afdeling, er i øjenhøjde. Hvilket er en af de mange
grunde til, at jeg nyder at møde op på arbejde hver eneste dag”

