
 

 

 

 

 
 
Hotel Auwirt is al jarenlang succesvol en een gewilde locatie midden in het centrum van Saalbach. Met name de centrale 
ligging, de uitstekende sfeer en de gastvrijheid maken dit 4 sterren hotel populair. Van onder een Nederlandse vlag willen wij 
onze Wens Hotel formule, middels dit hotel introduceren in Oostenrijk. Om deze reden zoeken wij een General manager (of een 
duo in alle variaties mogelijk) om dit hotel te managen volgens een standaard waarbij we met elkaar voor onze gasten een 
mooie beleving garanderen, en teamspirit een onderdeel laten zijn van ons toekomstige succes! 

Wij zoeken een; DYNAMISCHE MANAGER 

Bij voorkeur zoeken wij voor de dagelijkse operatie een enthousiast en ervaren Nederlands sprekende manager of Duo 
management, met vele gepassioneerde hotellerie en horeca-meters. Zoek jij een organisatie waarbij je mee mag -en kan 
denken aan een nieuwe hotelformule in Oostenrijk. Join us! 

Flexibel; Je wil alle facetten van de hotellerie verder uitdiepen! Wij verwachten dat je flexibel en allround schakelt tussen de 
verschillende werkgebieden van bediening, naar receptie, en sturing geeft aan housekeeping & onze keuken. Ook verwachten 
wij een meewerkende, coöperatieve houding op de werkvloer, kortom; Je steekt daadwerkelijk de-handen-uit-de-mouwen 

Pionieren; Jij beweegt niet volgens vastomlijnde regels, maar bent onderzoekend van aard en komt met voorstellen en 
suggesties ter verbetering; ‘we wanna move forward’. Je bent ons visitekaartje ter plaatse, bouwend aan een netwerk van 
leveranciers en crewmembers is noodzakelijk. Voor nu en de nabije toekomst.  

Smart; Je bent in staat om je in het Duits en Engels goed verstaanbaar te maken, of je bent een slim genoeg, om je basiskennis 
razendsnel ‘up speed’ te krijgen. We willen onze formule en daarbij het team graag internationaal inrichten, dus een basiskennis 
van deze talen is een belangrijke voorwaarde. 

Passie; Je bent gepassioneerd en ambieert de doelstelling om iedere gast een ultieme beleving mee te geven. Je durft hierbij 
kritisch naar jezelf en het hotel te kijken omdat je voor 100% tevredenheid van je gasten gaat. Als team dagen we elkaar uit om 
deze 100% tevredenheid te waarborgen. Het ontvangen en aanreiken van feedback behoort tot je skills set om dat ontwikkeling, 
bijdraagt aan successen. 

Work hard, play hard (er)? Dan bieden we het volgende aan; 
 Een goed salaris, uitstekende secundaire voorwaarden en uiteraard incl. woon – en verblijfkosten  
 Een werkomgeving waar we gaan pioneren; vallen, opstaan en weer doorgaan 
 De mogelijkheid om jaarrond in Saalbach te verblijven (of in fases)  
 Een unieke werk -en ski ervaring incl. skipas  in het mooie Saalbach, Oostenrijk  

 
Je neemt mee? 

 Een mooie dosis werkervaring vanuit soortgelijke functies  
 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift, in het Engels en/of Duits 
 De mindset van een coach, die in staat is om het team te laten floreren 
 Een flexibele houding t.a.v. uren/dagen 48 uur – 6 dagen per week 

 
We willen starten medio November (vanuit Nederland) met de invulling van deze functie en eind November verlegt je 
werkgebied zich naar Saalbach. 

Laat ons zien wie jij bent of wie jullie als duo zijn;                                                                                                              Verras ons met een 
enthousiaste vlog, collage of motivatiebrief + C.V. en verstuur dit naar: HR@wensbusinessevents.nl Vragen over deze wereldbaan? 
Tel : +31648313497 Contact: Anouska Kleen 
 


