S PA & F ITNESS R EC E PT I O N I ST ( D E LT I D/ FU LDT I D)
– AF T E N O G W E E KE ND ARB E J DE E R E T MU ST

Kan du kunsten at yde personlig og førsteklasses service i
en travl reception? Vi søger en kollega til Spa & Fitness, der
kan lide at ”være på”, og som evner at multi-taske mellem
mangeartede opgaver – hver dag. For at være succesfuld
i stillingen skal man være omstillingsparat og kunne læse
en gæsts behov og ønsker. I forbindelse med at vi ugentligt
arrangerer mere end 100 holdaktiviteter, forventer vi at
du har en dyb interesse for spa og fitness, således at du kan
rådgive gæsterne i de aktiviterer vi tilbyder.
Dine ansvarsområder:
• Være Spa & Fitness receptionens ansigt udadtil
• Booking af behandlinger
• Koordinere mellem hotellets afdelinger
• Salg af produkter og tøj i Spa Shop, gerne med
erfaring fra detailbranchen
• Salg og vedligeholdelse af medlemsskaber
• En række forskelligartede opgaver
Vi forventer at du:
• Er serviceminded og overskudsagtig
• Har ”sælger-gen”
• Har et godt kendskab til spa/fitness branchen
• Arbejder struktureret og kan holde hovedet koldt i
travle situationer
• Er sprogligt velformuleret på dansk og engelsk
• Er præsentabel og høflig
OM KUR HOT EL S KO DS BO RG – HE LT E N KE LT LUKSU S

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.
H ISTOR IEN – FILOSOFIER DER
OPFY LDER NU TIDENS B EH OV

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.
NEX T STEP – IT’S TH E PER SONAL TOU C H ,
TH AT MEANS SO MU C H

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt.
Ansøgning og CV sendes senest den 11. juni 2018 til
HR-afdelingen på e-mail: hr@skodsborg.dk. Venligst
skriv ”Ansøgning – Spa & Fitness Receptionist Aften –Weekends” 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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