
HELENEKILDE SØGER PERSONALE 
TIL VORES TEAM I HOUSEKEEPING

 
På Helenekilde Badehotel følger vi sæsonerne og har et varieret gæstesegment med plads til både hyggelige 
weekendophold, romantiske bryllupper og forretningsmøder - hele året rundt. Vi er inde i en rivende udvikling 
med en ny og ung ledelse, der har som ambition at forny Badehotellet som koncept, hvor klassiske traditi-
oner og moderne idealer mødes.

Vi leder efter en effektiv og mødestabil medarbejder, til at hjælpe os med rengøring af både værelser og ho-
tel, til den nye sæson på Helenekilde. Sammen med vores Housekeepingteam vil dine opgaver være at sikre 
at alle værelser og fællesområder bliver rengjort, så de lever op til vores standarder. 

Vi forventer at du: 
- Er mødestabil og kan arbejde indenfor skiftende arbejdstider, fra mandag-søndag.
- Har rengøringshandskerne godt skruet på, uden at gå på kompromis med kvaliteten.
- Du er løsningsorienteret, fleksibel og har sans for detaljer. 
- Du behøver ikke have erfaring, men du skal have lyst til at engagere dig i dine opgaver. 

Hvis du kan se dig selv som vores nye housekeeper, skal du sende dit CV til job@helenekilde.com. Skriv 
”Housekeeper + dit navn” i emnefeltet. 

Vi ser frem til at høre fra dig.

Du kan finde flere oplysninger om hotellet på www.helenekilde.com eller på:  
https://www.facebook.com/helenekildebadehotel 
https://www.instagram.com/helenekildebadehotel

Helenekilde blev oprindeligt tænkt som et privat hjem. Det blev bygget som sommerhus af byggematadoren,  
Hr. Grüner, som forærede det smukke hus til sin hustru i 1896. I 1904 blev huset konverteret til sommer- og badepen-
sionat og fik navnet Helenekilde Badehotel.  Hotellet er i dag privatejet og et velbesøgt badehotel med 28 værelser. 
Med enestående udsigt over Kattegat og direkte adgang til stranden, danner naturen rammen om det klassiske 
badehotel, hvor alt er nøje indrettet og tro mod stedets oprindelige stil og historie. 
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