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Hotel Tekniker  

Vi søger en ny kollega til hotellets tekniske afdeling. Som Hotel Tekniker, har du, sammen med de andre i dit team, 
ansvaret for det daglige vedligehold af hotellet. Dine arbejdsopgaver vil primært være at drifte al teknik til vores 
Spa område. Yderligere vil der være opgaver på tværs af husets mange afdelinger og områder, inden- som 
udendørs. 

Stillingen kræver derfor en stor fortrolighed og erfaring med pool faciliteter/vvs arbejder. 

Du vil indgå i et mangfoldigt team. Du skal være indstillet på at indgå i et vagtteam med weekend vagter. 

Stillingen er på fuldtid, og dine arbejdstider vil primært ligge i tidsrummet mandag-fredag 07-18, plus ca. en 
weekend pr. måneden. 

 

Dine ansvarsområder: 

• Vedligehold og drift af spa-installationer, herunder bl.a. vandprøvetagning 

• Tilsyn med øvrige tekniske installationer på hotellet 

• VVS-arbejder 

• Kontakt til eksterne leverandører 

• Kendskab til ventilation-anlæg, køle-anlæg m.m.  

• En række forskelligartede ad-hoc opgaver   

Vi forventer at du: 

• Har solid erfaring indenfor pool faciliteter/ vvs arbejder 

• Har en håndværksmæssig baggrund og/eller erfaring fra lignende stilling 

• Kan yde service på et højt niveau med et personlig tvist 

• Arbejder struktureret og selvstændigt og kan holde hovedet koldt i travle situationer 

• Er præsentabel og høflig 

Vi tilbyder: 

• Som ansat på Kurhotel Skodsborg vil du have mulighed for at blive en del af et historisk og internationalt 
luksushotel, der hele tiden er i udvikling og arbejder målrettet mod at blive nordens førende kurhotel 

• Vi tilbyder løn efter kvalifikationer samt gode pensionsforhold med sundhedsforsikring 

• Vi tilbyder arbejdsuniform og arbejdstelefon 
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Om Kurhotel Skodsborg: 

• Grundlagt af læge Carl Ottosen (1864-1942), der i 1898 åbnede et af Danmarks første og meget 
avancerede kursteder  

• Skodsborgs vision er at blive Nordens førende kurhotel – tæt på metropolen København – kendt for et 
unikt serviceniveau ydet af professionelle og engagerede medarbejdere. Hotellet er siden 1992 løbende 
blevet renoveret og udbygget og tilbyder i dag blandt andet 83 nylig renoverede hotelværelser, restaurant 
og Lobby, Spa, Fitness, konference- og selskabslokaler 
 

Yderligere information: 

Vi ønsker stillingen besat snarest muligt. 

Ansøgning og CV sendes senest den 15. maj til HR på e-mail: hr@skodsborg.dk Venligst skriv ”Ansøgning – 
Hotel Tekniker, Pool” 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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