
Hotellprøve ved endt kunnskapsopplæring 

 

Spørsmål om Quality Hotel Sarpsborg og Nordic Choice 

1. Hva er dette og hvor på hotellet er dette?     
 

 

 

 

 

 

 

2. Hvor mange restauranter er det på hotellet? 

3. Når er det frokostservering på hotellet? 

4. Hva er barnas hotell? 

5. Koster det ekstra penger å bade i badeland som gjest på hotellet? 

6. Hva betyr det at hotellet er Norges morsomste hotell? 

7. Hva heter direktøren på hotellet? 

8. Hvor mange gjester er det plass til på hotellet? 

9. Hvor lang tid tar det fra en brann flytter seg fra et rom til et annet?  

10. Hvem er sjefen på hotellet hvis brannalarmen går? 
11. Hvor er oppmøteplass hvis det begynner å brenne? 

12.  Hvilket brannslukningsapparat kan brukes til alle typer branner? 
13. Hvor er hotellets branninnstruks? 

14. Hvor er brannpanelet på hotellet? 

15. Hva betyr Choice sin visjon EMB?  

16. Hvilke tre mål har hotellet? 

17. Hvem eier Nordic Choice Hotels 

18. Hvilke tre selskaper er under Nordic Choice Hotels og hva kjennetegner de tre ulike selskapene? 

19. Hvilken organisasjon gir Nordic Choice hotels støtte til? 

20. Hva heter Norges største hotell? 

21. Hvor er sykebåren på hotellet hvis noen skader seg og må ha båre 

22. Hva betyr: Gi gjestene en Fun and Friendly gjesteopplevelse»? 

23. Hvor mange basseng er det i badeland? 

24. Når er innsjekking og utsjekking på hotell? 

 

Spørsmål om hotellhverdagen i resepsjon, på kjøkken, i restauranten, på renhold og i teknisk 

drift 
25. Hva skjer hvis du prøver å slukke en brann i kjele på kjøkkenet med vann? 

26. Hva er en konferansevert? 

27. Skriv ned tre av oppgavene til en konferansevert 

28. Hvor lang tid har housekeeping på å vaske et hotellrom? 

29. Hva betyr serviceminded? 

30. Hva er en arbeidsplan? 

31. Hva er stay over room? 



 32.  Hva betyr dette skiltet? 

 

33. Hva er vasketralle?  

     Skriv minst fire ting som skal være  i vasketrallen 

34. Hva er det i bassengvannet som gjør det trygt å bade uten å bli syk? 

35. Skriv ned fire av oppgavene til en resepsjonist 

36.  Hva er buffet? 

37. Hva er A la Carte? 

38. Hva er en hovmester? 

39. Hvilke oppgaver har en servitør i restauranten?  

      Skriv minst tre forskjellige ting 

40. Hva er arbeidsoppgavene til en som ansattes som servicecrew? 

41. En gjest spør deg om tips til tre ting du kan gjøre i Sarpsborg. Hva svarer du? 

42. Skriv ned 5 forskjellige ting teknisk drift har ansvar for  

 

Spørsmål om arbeidslivet  

43. Hva er taushetsplikt? 

44. Hva betyr HMS? 

45. Hva er heltid og deltids stilling? 

46. Hva betyr egenskapen Nøyaktig? 

47. Hva betyr egenskapen Tålmodig? 

48. Hva betyr egenskapen Effektiv? 

49. Hva er ordinær oppsigelsestid? 

50. Hvis du starter på jobb klokken 07.30 på hotellet, når bør du gå inn døren på hotellet? 


