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Vi søger servicemindede og dygtige receptionister 

Vi har travlt og udvider derfor vores engagerede hotelteam. Derfor søger vi servicemindede og dygtige 

receptionister, der skal være med til at give vores gæster den bedste hoteloplevelse.  

Skovshoved Hotel er et lille hyggeligt hotel med 22 værelser og møde- og konferencefaciliteter beliggende 

ved Skovshoved Havn, strande og skove. Vi sætter en ære i at give vores hotel- og konferencegæster en god 

oplevelse når de besøger os ved at yde en personlig og professionel service.  

Vi søger til vores hyggelige hotel to nye kolleger: 

• Erfaren receptionist min. 30 timer pr. uge. Fuldtid vil være muligt. Du kan lide at give god service og 

har gerne kendskab til hotelbookingsystemer, onlinebooking og hotelbranchen generelt.   

• Afløser til receptionen, 10-15 timer pr. uge. Du har måske erfaren, eller et andet job eller studie 

som du vil supplere timer med. Du kan lide at give god service.   

For begge stillinger gælder, at vagterne fordeler sig på både hverdage og weekender, samt morgen og 

aften.  

Jobbet indebærer mange spændende og alsidige opgaver, der spænder over betjening af 

gæstehenvendelser, reservationer, fremsendelse af tilbud og varetagelse af kontakten til vores 

samarbejdspartnere.  

Vi kan love et dejligt job med gode kolleger, hvor du møder mange glade gæster. Sammen med resten af 

teamet på Skovshoved Hotel er du med til at give vores gæster den bedste oplevelse. 

Tiltrædelse snarest, og gerne senest d. 1. juli.  

Om dig:  

• Du kan arbejde selvstændigt, er udadvendt og har fokus på service  

• Du er teamplayer med godt humør til glæde for dine kolleger og vores gæster  

• Du taler og skriver dansk og engelsk  

Send din ansøgning til enh@skovshovedhotel.com 

Hvis du har spørgsmål til stillingen, kan du ringe til Eva på 21 99 48 07 eller Line på 26 75 04 51 
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