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Bartender til The Lobby 

The Lobby er Kurhotel Skodsborgs pulserende hjerte. 

Til tider er stemningen her afslappet, næsten meditativ, når gæsterne slapper af over en kop 

kaffe, med en bog eller et magasin, eller fortaber sig i en intim samtale. Andre gange kan 

stemningen være hurtigere og mere intens, når gæsterne nyder deres mad, mødes med 

gamle og nye venner eller fester. 

 

Du vil indgå i et dynamisk og ambitiøst team hvor service, faglighed, fleksibilitet og initiativ er i 

højsædet. Dine arbejdsopgaver består i at levere en eminent service og viden inden for kaffe-, 

cocktail- og vinområdet.  

Du indgår i fast service i henhold til en roterende vagtplan, og skaber i samarbejde med det 

øvrige team rammerne for de gode oplevelser for såvel gæster som dine kolleger. Stillingen er på 

fuldtid og vagterne placeres primært i de sene eftermiddags- og aftentimer, herunder også i 

weekender. 

  

Vi forventer, at du 

 Kan yde service på et højt niveau med et personlig tvist 

 Besidder en høj faglighed og har en solid erfaring som bartender 

 Kan din cocktail-, mocktail- og vinlære og holder dig ajour med markedets tendenser 

 Har en god situationsfornemmelse, arbejder struktureret og kan holde hovedet koldt i 

travle situationer 

 Medvirker til at opretholde et godt og positivt arbejdsmiljø og udviser fleksibilitet overfor 

gæster og kolleger 

 

Om Kurhotel Skodsborg – Helt enkelt luksus 

Kurhotel Skodsborg er et internationalt kurhotel baseret på enkle nordiske traditioner, hvor 

natur, historie og skønhed smelter sammen med viden, passion og innovation. Det er vores 

mål at opfylde selv de mindste af vore gæsters ønsker, så de kan slappe af, lade op og vende 

hjem med ny energi. Vi har 118 års erfaring med det sunde liv, og som gæst hos os opdager 

man, at det helt enkle kan være den ultimative luksus. 

Historien – Filosofier der opfylder nutidens behov 

Kong Frederik den 7. købte landstedet ”Skodsborg” i 1852, og sammen med sin hustru, 

Grevinde Danner, tilbragte han somrene på landstedet, indtil sin død i 1863. Kongen holdt 

statsråd, møder og tafler i Villa Rex, som blev bygget i 1857. 
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Læge Carl Ottosen grundlagde Skodsborg Badesanatorium i 1898. Han havde studeret helse og 

fysioterapi i USA, og sanatoriet blev anerkendt for sin ekspertise på det fysioterapeutiske 

område samt for sin forebyggende indsats med kurophold og sund levevis. 

Carl Ottosens ekspertise lever videre i Kurhotel Skodsborg, hvor vi har videreudviklet hans 

filosofier til nye, effektive behandlinger, der opfylder det moderne menneskes behov for at 

pleje sig selv, være i god fysisk form og få mest muligt ud af livet. 

 

Next step – It’s the personal touch, that means so much 

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.  

Ansøgning og CV sendes senest den 30. april 2017 til HR Manager Rudi Tuv på e-mail: 

rudi@skodsborg.dk Venligst skriv ”Ansøgning – Bartender” i emnefeltet. Relevante kandidater 

kaldes til samtale løbende og stillingen kan derfor besættes inden fristens udløb. 

Vi vil gerne vide hvad der gør dig unik og hvad du kan bidrage med i teamet. Vi plejer at sige ”It’s 

the personal touch, that means so much!”  

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. 
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