
Positiv og smilende receptionist søges
Er du typen, der kan udvise opmærksom og nærværende hjælpsomhed for gæsterne, samtidig 

med at du har mange bolde i luften og kan holde hovedet koldt i stressede situationer?

– Læs videre, så jobbet på danmarks smukkeste arbejdsplads måske kan blive dit.

Vi forventer at du
n har erfaring fra branchen, gerne med reception og booking

n er en teamplayer som tør tage ansvar og initiativ

n arbejder effektivt og struktureret med alle opgaver

n som minimum behersker dansk og engelsk professionelt både i skrift og tale 

n arbejder sikkert med Microsoft Office pakken og har kendskab til Spectra bookingsystem

n kan smile med øjnene og kommer med energi som skaber glæde for såvel gæster som kolleger

Du tilbydes 
En stilling med mange udfordringer, hvor ingen dage er ens. Du bliver en del af et ungt uformelt 

receptionsteam, hvor ansvar, humor og ikke mindst professionalisme er tre meget vigtige faktorer. 

Der vil blive stillet store krav til din indsats og du vil få tildelt forskellige ansvarsopgaver. 

Til gengæld tilbyder vi et godt arbejdsmiljø med hjælpsomme kollegaer, hvor du vil have gode muligheder 

for faglig og personlig udvikling. 

Der er tale om en fuldtidsstilling og du vil indgå i en fast vagtplan, hvor der både er tale om dag- og 

aftenvagter, samt weekendvagt ca. hver 2. uge.

Ansøgning og kontakt 
Send ansøgning samt relevante dokumenter til hotelchef Anette Steen Nielsen på asn@vejlefjord.dk 

senest den 28. februar 2019.

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.  
Der er cirka 150 dedikerede medarbejdere på hotellet.
Hotellet er omgivet af 43 hektar skov, park og strand – med mere end 20 km oprindelige kurveje.
De Termiske bade & Thalasso spa er flere gange kåret som Danmarks bedste spa og spaafdelingen byder på skønne 
spabehandlinger. 

Se mere på www.hotelvejlefjord.dk
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feeling good


