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Rengøringsassistent 

Vi søger en rengøringsassistent til vores team på Kurhotel Skodsborg. Dine primære opgaver er 

rengøring af værelser og offentlige områder på Kurhotel Skodsborg. 

Stillingen er på deltid (garanteret 10 timer/uge), og arbejdstider vil være varierende 

(morgen/aften/weekend). Merarbejde må påregnes.       

Dine ansvarsområder: 

 Støvsugning 

 Tømning af skraldespande 

 Gulvvask 

 Aftørring og rengøring af flader  

 Rede senge 

 Rengøring af badeværelser 

 Forberedelse af rengøringsvogne  

 Yde 5-stjernet gæsteservice 

 

Vi forventer at du er: 

 Stabil 

 Omhyggelig 

 Fleksibel 

 Effektiv 

 Selvstændig og kan arbejde såvel i team som alene 

 Serviceminded og hjælpsom over for såvel kolleger som gæster 

 

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 Maria Kvist på e-mail: 

maria@skodsborg.dk. Venligst skriv ”Ansøgning – Rengøring” 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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