Reception i
stjerneklasse
Coors mål er at have den mest serviceminded reception,
som til enhver tid, skaber den mest personlige og
mindeværdige oplevelse for vores kunders gæster.
Det kalder vi 5 stjernet service.

5 STJERNET SERVICE
Coor receptionskoncept
Coors mål er at have den mest serviceminded reception, som til enhver
tid, skaber den mest personlige og mindeværdige oplevelse for vores
kunders gæster. Det kalder vi 5 stjernet service.

VELFUNGERENDE OG
EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER
Vores interne serviceydelser har til formål at gøre arbejdslivet lettere for
kunden, samt bidrage til at højne motivation og produktivitet.
Coor tager ansvaret for at levere integrerede serviceløsninger, som er designet og tilpasset nutidens arbejdspladser, og herigennem tilbyde attraktive,
funktionelle og effektive arbejdsrammer for vores kunder.

5 STJERNET SERVICE
Coor receptionskoncept
KVALITET UDOVER DET NORMALE
At stille høje krav til kvalitet, effektivitet og leveringssikkerhed er fornuftigt.
Hos Coor er det ingen undtagelse, og derfor ønsker vi at uddanne dig, som
receptionist, til at blive en værdiskabende del af kundens virksomhed.
Vi bestræber os på at uddanne kompetente og vidensstærke receptionister,
som kan udøve en service udover det normale. Vores mål er, at du skal kunne
fungere som office manager og derved være den centrale del af kundens
virksomhed og varetage samtlige administratative opgaver.
Denne folder beskriver vores udvidet receptionsløsninger, som inkluderer
gæstemodtagelse, administration og andre receptionsopgaver, til post og
varemodtagelse, printerservice, mødeforplejning osv.

ADFÆRD
Coor receptionskoncept
Coor udbyder service udover det normale, og det skal komme til udtryk
gennem din handkraftige og åbne adfærd.

		

Du skal have en generel forståelse
for kunden - kundens virksomhed og
kultur
Du rejser dig altid op og byder gæsten
velkommen
Du har altid øjenkontakt og er
smilende

Du virker aldrig for travl til at tage
imod gæsten
Du kigger aldrig væk, når gæsten
kommer ind
Du læser aldrig i ugeblade, spiser eller
lign. i receptionen

Du gør altid en ekstra indsats for at
give vores kundes gæst en god
oplevelse

Du taler aldrig i din private mobil
telefon i receptionen (sættes på lydløs
i en skuffe eller taske), og svares kun i
pauser - akutte kald undtaget

Du ser altid op og nikker til gæsten,
hvis du er på telefonenen, når gæsten
kommer ind

Du er aldrig arrogant eller negativ
eller svarer gæsten imod uanset
gæstens adfærd

Du stiller hv-spørgsmål til gæsten, så
gæsten hjælpes godt videre
Hvis muligt, tilbyder du kaffe / te eller
anden drik til kundens gæst
Du er nysgerrig, afhjælpende og
proaktiv i handling

BEKLÆDNING
Coor receptionskoncept
Arbejdstøjet skal altid afspejle Coors eller kundens image
Det er væstentligt, at Coors receptionister føler sig godt tilpas, i
deres beklædning. Derfor kan du vælge forskellige pasformer og
størrelser i nederdel, sko, benklæder og jakke.

NAVN

ESKIL
T

FREMTONING
Coor receptionskoncept

FREMTONING
Det er altid Coors kundes politik og krav, der følges. Ellers
er det Coor, der sætter retningslinjer for beklædning og
udseende

1.

Du er forpligtet til at gå med den uniform, som Coor
anviser

2.

Det er ikke tilladt, at have synlige tatoveringer, der indeholder politiske- og religiøse symboler eller motiver
som er diskriminerende eller anstødige

3.

Diskrete piercinger er tilladt

4.

Det er vigtigt, at din frisure altid er præsentabel. Opsat
hår anbefales, hvis du har langt hår. Ingen unaturlig
farve (f.eks. Lilla osv.)

5.

Såfremt du har neglelak på, skal den fremstå pæn og
hel

6.

Som kvinde anbefales det at anvende en let makeup

Overnævte vil altid være en individuel vurdering fra HR,
nærmeste leder og kunden.

UDDANNELSE
Coor receptionskoncept
Uddannelsen af vores receptionister er en central del af vores
5 stjernede service, da det sikrer kompetente og vidensstærke
receptionister, der kan håndtere den daglige drift af receptionen og
være det gode ansigt udadtil - både for kunden og Coor.

UDDANNELSE AF
RECEPTIONISTER
Coor Service School
Alle ansatte i Coor skal deltage i Coor S0ervice School,
for at sikre at de forstår den ekstra ordinære service
Coor udbyder.

••

Service i stjerneklasse

Førstehjælpskursus

••
••

Førstehjælpskursus - 4 timer
3 timers opfølgende kursus hver 2. år

Supplerende uddannelse

Vi forsøger hele tiden at dygtiggøre vores receptionister, så de
kan håndtere alle udfordringer. Derfor vil der løbende være
forskellige interne og eksterne kurser, som vil bidrage til dette.
•• Konflikthåndtering
•• Kulturforståelse
•• 5 Stjernet Service - Coor udarbejdet kursus omhandlende
arbejdsmiljø og kvalitetsservice

MYSTERY SHOPPER
For at sikre kontinuerlig kvalitet
er der op til 2 gange årligt mystery
shopper, som tester vores receptioners service og kigger efter
forbedringer.

ET KONCEPT I
STJERNEKLASSE
Coor receptionskoncept bygger på tanken om, at du som receptionist
skal kunne fungere som den centrale del af kundens virksomhed. Det
betyder, at vi udbyder en udvidet receptionsløsning, hvor du ikke kun
varetager værtinde opgaver.

MULIGE OPGAVER
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Værtinde
Gæstemodtagelse
Post
Varemodtagelse og -bestilling
Printerservice
Mødeforplejning
Organisering af møder
Booking af transport mm.
Andre administrative opgaver
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