
 

 

 

Hudterapeut/spaterapeut sökess till Lyxess spa på Hotel Bügelhof! 

På Hotel Bügelhof är det inte mer än ett snöbollskast till både lift och pist.  

Vi har tagit det där med service ett litet steg längre, det där lilla extra som man inte förväntar sig.   

Vår målsättning är att alltid ge den mesta och den bästa servicen i en harmonisk och avkopplande 

miljö.   

Hotel Bügelhof ligger i Lindvallen, Sälen och har idag 43 gästrum, funktionellt inredda med 

inspiration från alperna och fjällen i en harmonisk mix. Vi har en avkopplande relaxavdelning med 

bastu, kallbad, bubbelpool & solarium. Vi har 3 stycken konferenslokaler, på hotellet finns även 

Restaurang Harrys, konceptrestaurang där vi serverar god mat och dryck i en avslappnad atmosfär 

samt Bügel loungebar.  

Har du den där drömmen att få jobba en vintersäsong i de svenska fjällen så är det här ett perfekt 

tillfälle för dig! Passa på att kominera ditt arbete med härlig skidåkning och stort umgänge. 

Vi kan erbjuda personalboende, du får rabatterat skipass både för Sälen & Trysilfjällen och 

personalrabatt på flertalet restauranger & butiker här i Sälen. 

Tjänsten innefattar kväll & helgarbete, även jul och nyår.  

Hotel Bügelhof är öppet från den 23 november till 22 april, fram till jul är det en timanställning och 

därefter går det över till heltid. 

 

 



 

 

 

Nu söker vi Dig som har utbildning och några års erfarenhet inom branschen.  

Vi arbetar med hudvård, kroppsvård, massage & makeup och vi ser gärna att du tidigare har arbetat 

med Kerstin Florians produkter. 

Du skall vara serviceinriktad, ha lätt för att samarbeta. Du ska vara ansvarstagande, stresstålig, 

noggrann och ha känsla för kvalitet och smak. Du gillar att ha rent omkring dig, är nyfiken, har 

tålamod och en positiv inställning till nya utmaningar. Du ska alltid ge bästa service, att du har 

utbildning & intresse för detta arbete ser vi som en självklarhet. Dessutom har du alltid ett glatt 

humör och en stor portion sunt förnuft. Som person har du lätt att få folk med dig och genom din 

närvaro skapa en positiv atmosfär både för kunder och kollegor. Stämmer detta in på dig?  

Då är du varmt välkommen att söka jobb hos oss! 

 

Då all bokning & mottagandet av gästen sker via hotellets reception finns man även tillgänglig i 

receptionen under vissa tider. Under arbetspassen fyller man även på med handukar och ser till att 

allt finns i relaxavdelningen. 

 

Välkommen att höra av dig med frågor & din ansökan till: carina.friberg@hotelbugelhof.se 
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