
Helenekilde Badehotel og Tisvildeleje Strandhotel 
søger Danmarks sødeste tjenere

Til skønne, atmosfæriske og alsidige Helenekilde Badehotel og Tisvildeleje Strand-
hotel søger vi engagerede og dygtige tjenere til at indgå i et travlt og velfungerende 
team. Vi søger både fuldtids-tjenere og afløsere til sommeren 2018. 

Hvem er du
Den ideelle medarbejder har erfaring fra branchen, har en positive ånd, indstilling 
og er lærenem. Du kan arbejde selvstændig og at tage initiativer til opgaveløsning – 
med andre ord, du er selvkørende.
Vi søger imødekommende og tillidsvækkende personer, som drives af at glæde an-
dre. Du vil indgå i et ambitiøst team, hvor vi lægger stor vægt på afslappet værtskab 
og troværdigt ejerskab, bygget på stramme indre linjer. Hotellernes gæster skal føle 
sig hjemme fra de træder ind af døren og derfor er det vigtig for at, at vi løfter op-
gaven som en familie, hvor alle hjælper hinanden. 

Du skal være opmærksom på branchen er karakteriseret ved skiftende arbejdsti-
der, så dine vagter kan være både morgen/middag/aften/nat, samt i weekender og 
helligdage.
Værtskabet og gæsteoplevelsen er fokus, men vi søger også personer der passer 
godt ind i vores team, så skriv gerne et par ord om, hvorfor du er den rigtige!

Hvad kan vi tilbyde
Du vil blive en del af et professionelt og glædesfyldt arbejdsmiljø med gode kolle-
gaer. Vi har vægter både personlig udvikling, såvel som løbende udvikling af vores 
sortiment høj.

Vi tilbyder, attraktiv løn som læner sig op af overenskomsten for området. 

Derudover er der mulighed for, at du som medarbejder kan overnatte i vores som-
merhus som ligger ved Helenekilde Badehotel.



Ansøg om jobbet 

Er du interesseret i jobbet, så send os dit CV og en ansøgning med et vellignende 
billede til  job@kolpinhotels.com. Vi tager også imod CV og ansøgninger på en-
gelsk. Skriv venligst “Helenekilde – tjener” i e-mailens emnefelt.

For yderligere spørgsmål til stillingen kontaktes Lasse Falk Thomsen, Restaurantchef 
– LT@helenekilde.com

Om hotellerne

Helenekilde Badehotel og Tisvildeleje Strandhotel er en del af Kolpin Hotels, som er 
placeret i toppen af danske boutiquehoteller. De to perler er beliggende i det gamle 
fiskerleje tæt på vand og dejlig natur. Begge hoteller er et hjem, hvor stemningen er 
uhøjtidelig og afslappet og de behagelige omgivelser giver plads til tankespind og 
velvære.

Vi lægger stor vægt på afslappet værtskab og troværdigt ejerskab og på vores ho-
teller skal gæsterne føle sig hjemme fra de træder ind af døren og derfor er det vig-
tig for, at vi løfter opgaven som en familie, hvor alle hjælper hinanden. Dette mener 
vi giver gæsten den bedste oplevelse og følelsen af at besøge et hjem.


