Elev i Comwell
Her kan du læse om de 4 arbejdsområder du kan være elev inden for hos Comwell og hvad stillingen
indebærer, når man er færdigudlært.

Tjener
Har du en drøm at servicere gæster og skabe en god stemning, så skulle du blive tjener. Som uddannet
tjener på et af Comwells hoteller har du mange varierede opgaver, hvor du både vil servicere gæster i
restauranterne, bar og i forbindelse med mødelokaler.
Du er, i samarbejde med dine kolleger, ansvarlig for alt lige fra borddækning, modtagelse af gæster og
deres bestilling af mad og drikkevarer – til at du som tjener også skal rådgive i forbindelse med
menusammensætningen eller om mulige tilhørende vine. I nogle tilfælde vil anretning og servering af
maden, samt lettere tilberedning, blive en del af de daglige gøremål. Og naturligvis skal man ikke glemme
modtagelse af betaling, afsked med gæsten og selvfølgelig afrydning af bordet, så nye gæster kan indtage
deres pladser.
Som tjener foregår dit arbejde ofte i en travl atmosfære og jobbet kræver, at du har en almindelig god fysik.
Du skal kunne arbejde i et højt tempo uden at blive stresset, og så skal du have en vis psykologisk sans, så
du kan tilpasse din omgangsform til de forskellige gæster. Det er dermed et udadvendt job, hvor du i høj
grad er med til at præge gæsternes indtryk af Comwell, og du skal derfor have en god opførsel og
fremtræde velplejet.

Kok
Har du en drøm om at gøre mad til din levevej, så skulle du blive kok. Som kok er du køkkenets centrum, og
arbejdet i Comwells professionelle køkkener er centreret omkring teamsamarbejde.
Netop i køkkenet kan du virkelig bruge fantasien til at fremtrylle delikate og velsmagende retter til
gæsterne. Det kræver naturligvis, at du ved alt om råvarer. Som kok i Comwell er du med til at
sammensætte menuer og du ved desuden en masse om ernæring, kvalitet og kontrol af madvarer. Ud over
tilberedning består arbejdet som kok også i at planlægge og foretage indkøb.
I køkkenet følger du fremstillingsforløbet hele vejen eller har ansvaret for et specifikt område, men
selvfølgelig stadig i samarbejde med dine kolleger.
Inden du som kok afleverer de færdige retter til tjenerne, skal maden arrangeres på en dekorativ og
appetitvækkende måde. Som kok arbejder du ofte under tidspres, for selv om der er mange gæster, er det
vigtigt, at ventetiden ikke bliver lang.

Receptionist
Har du en drøm om at få det hele til at gå op i en højere enhed, så skulle du blive receptionist. Som
receptionist er du det centrale og vigtige bindeled mellem gæster og øvrige dele af Comwell. Du er også
den, der orienterer gæsterne om et hav af tilbud, muligheder og praktiske forhold omkring deres ophold, så
du skal vide mange ting.
Det er hos dig i receptionen, at gæsterne tjekker ind og ud af hotellet. Du arbejder som receptionist
rationelt og samtidig serviceorienteret for at servicere gæsterne bedst muligt, så de kan nyde deres ophold.
Du har kendskab til booking og regnskabsarbejde, og skal forholde dig til gæster fra forskellige lande og
kulturer, da udenlandske gæster skal kunne nyde godt af den samme gode service.
Som receptionist har du desuden ansvar for sikkerhed, og ved hvordan man forebygger uheld, og hvordan
man forholder sig i tilfælde af brand og andre krisesituationer. Du er, kort sagt, en central del af hotellet og
har en vigtig opgave, da du både er det første og det sidste ansigt som gæsterne ser under deres ophold på
Comwell.

Spaterapeut
Har du en drøm om at forkæle gæsterne og give dem en følelse af, at træde ind i en oase af velvære og ro,
så er jobbet som spaterapeut noget for dig. Som spaterapeut i Comwell er du uddannet som kosmetiker,
kosmetolog, lægeeksamineret massør, spaterapeut eller har anden relevant baggrund.
Du arbejder til daglig med massager, ansigtsbehandlinger, kropsindpakninger, holdaktiviteter og salg af
spaafdelingens lækre produkter. Herigennem er du med til at give gæsterne en oplevelse af et rigtigt Spa,
hvor det kun handler om gæsten og al stress lades ude.
Som spaterapeut har du en god fysik, er omsorgsfuld og kan kombinere dine håndværksmæssige
færdigheder med kreativitet. Du er grundig, ansvarsbevidst og fleksibel, da dit job er centreret omkring
gæsternes velvære.
Et velsoigneret og smilende ydre er med til at få gæsterne til at føle sig velkommen. Du brænder for at yde
service/værtskab på et højt niveau, så gæsterne kan forkæles med oplevelser for alle sanser, og dermed
finder ind til deres afslappede jeg og får ny energi.

