
      
 

Helenekilde Badehotel og Tisvildeleje Strandhotel  

 søger en Booking - og Receptionschef 

 

Til vores smukke badehoteller Helenekilde Badehotel og Tisvildeleje Strandhotel søger vi en enga-

geret og dygtig Booking - og Receptionschef til at indgå i et kompetent og velfungerende team.  

Stillingen er 37 timer.  

 

Hvem er du 

Vi søger én, der har øje for de små detaljer, som er med til forme helhedsindtrykket og som har et 

skarpt blik for optimering af salg og gæsteservice – også når det kræver hurtig beslutningstagen.  

Leder- og værtskabet samt gæsteoplevelsen er i fokus, men vi søger også en person der passer godt 

ind i vores team, så skriv gerne et par ord om, hvorfor du er den rigtige.  

 

Relevant erfaring er et krav og det er en fordel, hvis du kender til hotelsystemet Spectra. 

Du skal være opmærksom på, at branchen er karakteriseret ved skiftende arbejdstider, så din ar-

bejdsgang kan være både morgen/middag/aften, samt i weekender og helligdage.  

 

Hvad kan vi tilbyde 

Din opgave som Booking – og Receptionschef er, at lede et dynamisk team bestående af både del- 

og fuldtidsansatte. 

Du har det overordnede ansvar for booking af værelser, møder, konferencer og private selskaber, 

herunder bryllupper. Samt at håndtere og have det overordnet ansvar for udarbejdelse af drejebog 

og afvikling af selskaber efter hotellets ånd og hvor målet er, at give vores gæster den bedste ople-

velse. 

Du vil have ansvaret fra a-z hvilket betyder en varieret arbejdsdag, som blandt andet indebærer op-

følgning af udstedte tilbud, ind- og ud checkin af gæster, forberedelse af ophold for vores gæster, 

besvarelse af gæstehenvendelser på telefon, mail og i receptionen, debitorhåndtering samt ad-hoc 

opgaver mv. Derudover har du det overordnede ansvar for receptionens vagtplan. 



      
 

Du vil indgå i vores team af rutinerede og passionerede ledere fra både køkken, restaurant, og hou-

sekeeping og vil referere direkte til hoteldirektøren.  

 

Vi tilbyder en attraktiv lønpakke efter kvalifikationer og madordning.  

 

 

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 engelsk.  

Skriv venligst “Booking og Receptionschef” i e-mailens emnefelt. 

 

For yderligere spørgsmål til stillingen kontaktes Nicholas A. Rana, Hoteldirektør –  

nr@helenekilde.com 

 

 

Om hotellerne 

Helenekilde Badehotel og Tisvildeleje Strandhotel er en del af Kolpin Hotels, som er placeret i top-

pen af danske boutiquehoteller. De to perler er beliggende i det gamle fiskerleje, Tisvilde - 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, bygget på stramme indre linjer. 

På vores hoteller skal gæsterne føle sig hjemme fra de træder ind af døren og derfor er det vigtig 

for at, 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. 

 

                                       

Helenekilde Badehotel               Tisvildeleje Strandhotel 

Strandvejen 25                             Hovedgaden 75 

3220 Tisvildeleje                          3220 Tisvildeleje 

www.helenekilde.com                www.strand-hotel.dk  
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