
Vi søger en tjenerelev – er det dig?
Stillingen
Vi søger en tjenerelev, som har stor lyst til at lære tjenerfaget på en  spændende arbejdsplads, der rummer 
alle sider af faget; a la carte restaurant, bar, selskab og konference. 

Din profil
n  Du har mod på at lære faget fra bunden
n  Du brænder for at være til stede for vores gæster og deres behov
n  Du er venlig, imødekommende og præsentabel
n  Du har en fleksibel og udadvendt personlighed
n  Du er en god teamplayer med sans for god service og detaljer
n  Du er mødestabil

Vi tilbyder
n  En fuldtidsstilling på 37 timer om ugen
n  En spændende og varieret arbejdsplads
n  En vagtplan med fri hver tredje weekend
n  Høj fokus på personlig udvikling og trivsel

Du vil indgå i en vagtplan sammen med vores øvrige tjenerpersonale, der blandt andet tæller 4 tjenerelever.

Vi lægger stor vægt på trivsel i vores meget travle hverdag, og vi sætter pris på, at vores medarbejdere  
tager initiativ og ansvar.

Ansøgning og kontakt
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette person. 

Send ansøgning og cv til restaurantchef Per Høj på mail pemh@vejlefjord.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Hotel Vejlefjord – Fantastisk beliggende spa- og konferencehotel 
”Naturen her er smilende og af enestående skønhed” sagde professor Chr. Saugman, da han grundlagde Sanatoriet 
Vejlefjord omkring år 1900.
I dag rummer de smukke historiske bygninger 116 værelser samt spa-, fest- og mødefaciliteter. 
Hotellet er omgivet af 43 hektar skov, park og strand – og mere end 20 km oprindelige kurveje.
Den helt unikke spaafdeling byder på Termiske bade, Thalasso Spa og forkælende spabehandlinger. 
Ganske enkelt – overraskende gode oplevelser for både spa-, hotel og konferencegæster.

Læs mere på www.hotelvejlefjord.dk
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feeling good


