Art in Hospitality & Art Ti Security

Nachtreceptie diensten
Ook toe aan een normale nachtrust? Onze nachtreceptie medewerkers ontzorgen u volledig van uw
nachtelijke Hotel diensten. Onze diensten zijn beschikbaar in Nederland en België. Wij leveren een
vriendelijke en professionele gastheer die:
Een positieve aanwinst is voor uw hotel.
Intern is opgeleid en zijn vak verstaat.
Draagt zorg voor de veiligheid van uw; Gasten / Eigendommen en Hotel
Weet hoe te handelen in geval van calamiteiten
Een BHV/EHBO diploma heeft
Alle werkzaamheden worden conform op maat gemaakte procedure uitgevoerd en middels
dagelijkse checklisten gecontroleerd
Iedere nacht wordt er een duidelijk nachtrapport opgemaakt

Opleiding
Omdat ieder Object/Hotel uniek is zal er per locatie een duidelijke nachtprocedure
worden opgemaakt. Onze medewerkers worden ook ter plekke eerst getraind in uw
specifieke reserveringssysteem ( Fidelio/ Opera / Protel / HotelConcepts )

Tarieven
Onze tarieven zijn zelfs goedkoper dan uw eigen personeel!

Art in Hospitality
Interim HoReCa management
Er zijn diverse situaties denkbaar waarin een interim-manager u van dienst kan zijn: het niet beschikken
over de juiste kennis binnen de organisatie, bij ziekte of (buitengewoon) verlof.
Maar ook bij de ontwikkeling en invoering van een nieuw horecaconcept kunt u behoefte hebben aan een
tijdelijke manager die met u meedenkt, die snel structuur aanbrengt in de organisatie, personeel aanneemt
en inwerkt, en ervoor zorgt dat de implementatie succesvol verloopt. Uw ideale partner in Hospitality, zowel
op het niveau van midden- als hoger kader. U bent dan verzekerd van een professionele interim-manager
met ruime horeca-ervaring.

Trainingen
Het succes van uw bedrijf staat of valt met de kwaliteit van uw personeel. Wij kunnen u helpen de kwaliteit
van uw medewerkers naar een hoger plan te tillen. Bijvoorbeeld waar het gaat om het standaardiseren van
het bedrijfsproces via training en coaching on the job.

Ook: Cases, Housekeeping, Projectmanagement

Art Ti Security
Objectbeveiliging, Erkend leerbedrijf
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