
Konferencekoordinator søges
Hotel Vejlefjord er fortsat i rivende udvikling, vi har store ambitioner og et støt stigende 

aktivitetsniveau. Vi søger derfor en dygtig kollega til vores konferenceteam

Vi stræber altid efter at blive bedre og er ikke bange for nye idéer, måder og tanker … men vi ser 
gerne, at du har erfaring fra branchen, og at planlægning og afvikling af arrangementer er blandt dine 
primære og foretrukne arbejdsopgaver.

n  Du bliver en vigtig del af et stærkt team på tre. 
n  Du får ansvar for egne og fælles kunder, helt fra den første dialog til den afsluttende fakturering og 

opfølgning. Undervejs står du for at udarbejde tilbud og løbende koordinering.
n  Du er vores bindeled mellem gæsterne og kolleger i huset.

Din succes er vores succes
n  Du har en udpræget evne til at omsætte gæsters ønsker og behov til succesfulde arrangementer.
n  Du kan bevare overblikket og kan både arbejde selvstændigt og som en del af et team.
n  Du er tillidsvækkende, professionel, struktureret og løsningsorienteret helt ind i knogler og DNA.
n  Kendskab til Spectra er en fordel.

Jobbet
Jobbet er på fuld tid, 37 timer. Overvejende hverdage i tidsrummet kl. 07.30 - 16.30, men weekend og 
aftenarbejde kan forekomme, det er derfor vigtigt, at du har mulighed for at være fleksibel.
Vi ønsker stillingen besat pr. 01.11.2018, men venter gerne på den rette.

Ansøgning sendes til konferencechef Marie Louise Mols på malm@vejlefjord.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

DANMARKS SMUKKESTE ARBEJDSPLADS

Hotel Vejlefjord er stedet, hvor mennesker skaber resultater.

I fællesskab med hinanden – og med os.

Sådan har det været gennem mere end 100 år.

Og sådan er det stadig.

Vejlefjord er grundlagt på visionær vilje og drevet af faglig glæde.

Vi bruger historien aktivt til at skabe fundamentet for fremdrift

– både for os selv og vores gæster.

Se mere på www.hotelvejlefjord.dk/konference
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feeling good


