VI SØGER RECEPTIONIST
Helenekilde Badehotel er mere en et badehotel. Det er en atmosfære og fristed på landet - en pause fra byens travlhed.
En residens der byder sine gæster velkommen på en hjertelig og afslappet facon. Vi følger sæsonerne og har et varieret
gæstesegment og tilbyder derfor både hyggelige weekendophold, romantiske bryllupper, og forretningsmøder.
Dine kvalifikationer:
Vi søger en receptionist der er moden og selvstændig af natur og kunne løse mange opgaver hurtigt og effektivt, uden at
gå på kompromis med kvaliteten. Du kan holde hovedet koldt i stressede situationer og er løsningsorienteret. Gæsterne er
altid en prioritet for dig og du har sans for detaljer. Herudover skal du være fleksibel med hensyn til små og store opgaver,
og være indstillet på at give en hjælpende hånd til dine kolleger, når behovet er der.
Dine styrker samt kompetencer:
• Du er udadvendt, smilende, serviceminded og gæsteorienteret, da du er den første,
som vores kolleger og gæster møder i receptionen.
• Du er enten uddannet receptionist eller har min. 2-3 års erfaring.
gerne fra hotelbranchen eller lignede stilling.
• Du har stærke kommunikative evner.
• Du taler og skriver flydende dansk samt har forståelse for det nordiske sprog.
• Du har flair for teknik og er fortrolig med MS Office-pakken.
• Du har forståelse for at være med til at skabe en helhedsoplevelse for gæsten.
• Det vil være en fordel hvis du har erfaring med booking af konference og kendskab til hotelsystemet Spectra.
Hvis du kan se dig selv i denne rolle, så send dit CV til job@helenekilde.com. Skriv ”Receptionist + dit navn” i
emnefeltet. Lige nu søger vi en receptionist til både en fuld- eller deltidsstiling, der er indforstået med at der vil være
skiftende arbejdstider mandag-søndag.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Du kan finde flere oplysninger om hotellet på
www.helenekilde.com
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 badepensionat 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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