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Hotelreceptionist – Fuldtid, deltid og nattevagter 

Vores team af højt engagerede og fagligt dygtige receptionister søger nye kollegaer. For at lykkes i stillingen skal du 

kunne yde service på et højt niveau, være omstillingsparat, og kunne arbejde gennem en bred vifte af forskelligartede 

opgaver. Det er tillige vigtig at du har et øje for detaljer, og at du kan arbejde under præs. 

Kurhotel Skodsborg er et unikt sted som tilbyder en lang række af tjenester og produkter. At være receptionist hos 

os kræver derfor overblik og selvdisciplin. Vi tiltrækker flere og flere internationale gæster, og det er derfor en fordel 

hvis du har arbejdserfaring fra hoteller i andre lande, og meget gerne fra ”luxury” segmentet.      

   

Dine ansvarsområder: 

 Være Ambassadør for receptionen og for Kurhotel Skodsborg 

 Ind- og udtjek af gæster 

 Besvare alle henvendelser fra gæster, leverandører og medarbejdere  

 Foretage bookinger af hotelværelser, spa og behandlinger 

 Servicere hotellets business center, herunder hjælpe møde- og konferencegæster med klargøring af 

materiale, opsætning af AV-udstyr mv. 

 Sørge for at Lobby- og receptionsområdet til enhver tid fremstår pænt og ryddet, samt lejlighedsvis hjælpe 

baren med servering af drikkevarer  

 En række forskelligartede ad-hoc opgaver   

Vi forventer at du: 

 Har dyb kultur- og sprogforståelse (du har måske læst på hotelfagskole og/eller har arbejdserfaring fra 

hoteller i andre lande) 

 Har solide IT kompetencer, og meget gerne erfaring med brug af et hotel PMS-system 

 Har gode dansk- og engelskkundskaber mundtligt såvel som skriftligt 

 Arbejder struktureret og kan holde hovedet koldt i travle situationer 

 Er præsentabel og høflig 

 

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. 
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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 29. oktober 2017 til Mette Løfquist på e-mail: mettel@skodsborg.dk. 

Venligst skriv ”Ansøgning – Hotelreceptionist” 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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