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Booking Manager 

Vi søger en Booking Manager der er stærk på kommunikation, revenue management og ledelse.  

Som Booking Manager varetager du en central rolle på Kurhotel Skodsborg, hvor du i høj grad 

vil arbejde på tværs af husets mange afdelinger.   

I dit team indgår fire Sales Assistants/Booking Coordinators, hvilke alle målrettet arbejder med 

at give vores gæster den bedste oplevelse.  

Stillingen kræver erfaring fra bookingafdelinger på større hoteller, god selvindsigt, økonomisk 

forståelse, og ikke mindst evnen til at kunne holde kontrol med mange forskellige opgaver 

samtidigt. Vi ser også gerne at du har international erfaring. 

  

Dine ansvarsområder: 

 Lede og prioritere det daglige arbejde i booking-afdelingen 

 Optimere arbejdsgange og processer 

 Booking af individuelle hotelophold samt behandlinger 

 Salg, planlægning og koordinering af fester og arrangementer (op til ca. 100 deltagere) 

 Booking af konferencer og mødepakker 

 Deltage i salgsaktiviteter, herunder rundvisninger og gæstearrangementer 

 Udarbejde køresedler og være ”liasee” mellem afdelingerne 

 Skræddersy og sælge idéer fra A-Z ud fra husets mange og mangfoldige muligheder 

 Fakturering 

Vi forventer at du: 

 Har solid erfaring fra tilsvarende stilling, allerhelst fra en større hotelorganisation 

 Er fortrolig med Revenue Management  

 Gode IT-kundskaber (der implementeres nyt PMS system i 2017) 

 Begår dig på dansk og engelsk i skrift og tale, og taler også gerne tysk, spansk eller fransk 

 Er en frontrunner der medvirker til at opretholde et godt og positivt arbejdsmiljø 

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

travle situationer 

 

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 
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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. 

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 – Booking Manager” 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. 

 

 

mailto:rudi@skodsborg.dk

