
 
 
Hvad er din jobfunktion?  
Alan er tjener og altmuligmand på det firestjernede 
hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers i 
Ørestaden. Her har han været ansat siden hotellet 
åbnede i 2009. 

Alan hjælper med alt fra morgenmadsbuffetten til 
håndtering af roomservice. Han er et af hotellets 
mange ansigter udadtil, som hver dag byder op 
mod 700 mennesker velkommen. 
 

Hvad er din baggrund? 
Jobbet hos Crowne Plaza er Alans første job i 
hotelbranchen. Tidligere har han blandt andet 
arbejdet for et værested, hvor han arbejdede med 
utilpassede unge. Via jobcenteret fik han 
muligheden for at være med i dette nye hotelprojekt, 
og siden har han blandt andet taget kurser på Hotel- 
og Restaurantskolen i Valby. Jobbet fik han blandt 
andet på baggrund af sin evne til at møde 
mennesker i øjenhøjde samt hans indsigt og 
forståelse for mange forskellige kulturer. Alan taler 
otte sprog. 

I 2016 blev Alan Moussa kåret til hotelkæden IHGs 
bedste medarbejdere i Europa. En virksomhed med 
flere end 20.000 medarbejdere på verdensplan. 

 
 
Alan har været i Danmark i 28 år, og han brænder 
for at hjælpe andre mennesker. Han har blandt 
hjulpet flygtninge i Grækenland, og juleaften tager 
han rundt til hjemløse med hjemmelavet suppe og 
boller. 

 

Hvordan skaber du værdi for Danmark? 
Alan er stolt af Danmark, og han beskriver det, som 
et land der har det hele. Han mener, at han bidrager 
med sin personlighed og sin erfaring til at give 
gæsterne her i landet en god oplevelse. Og så 
bruger han alle chancer til at vise sig som et 
forbillede for andre nye borgere i landet. Inklusiv sin 
søn, som han sætter en stor dyd i at lære om 
værdien af at gå på arbejde.  

Han mener, at udlændinge i hotelerhvervet skal 
have plads til at lave fejl og lære. Og så skal fokus 
være på den enkeltes potentiale og kompetencer. 
Selv indgår han i morgenholdet på Crowne Plaza, 
som i daglig tale går under navnet ”The Dream 
Team”, og han tror på, at alle har noget positivt at 
bidrage med. Det er Alans klare holdning, at der er 
stor værdi i, at folk har forskellige baggrunde. 
Særligt i en hotelbranche, som hver dag byder 
velkommen til tusindvis af gæster fra hele verden.

 


