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Vores motto er ”gennemført lækkerhed”, og som receptionist spiller du en helt 
særlig rolle i den sammenhæng: Du er nemlig den første til at byde vores gæster 
velkommen og den sidste til at sige på gensyn.

Receptionist med glimt i øjet
og kundeservice i blodet

Vi søger

Dine opgaver
•  Modtagelse af gæster i receptionen
•  Telefonbetjening
•  Forfaldent receptionsarbejde
•  Skabe gode relationer til vores mange gæster
•  Rundvisninger 

Vi forventer, at du
•  Elsker at servicere og give vores gæster en 
 gennemført lækker velkomst
•  Er kreativ og samtidig struktureret
•  Er uddannet receptionist i hotelbranchen
•  Kan bevare overblikket i pressede situationer

•  Er dygtig til at formulere dig både skriftligt og mundtligt
•  Er fleksibel mht. arbejdstider, da der vil være både 
 aften- og weekendarbejde
•  Har en positiv indstilling og et godt humør

Vi tilbyder
•  Et selvstændigt og inspirerende job
•  En uhøjtidelig omgangstone, hvor vi værdsætter 
 humoristisk sans
•  Professionelle og engagerede kolleger
•  Gode udviklingsmuligheder – fagligt og personligt
•  Gode vilkår og løn efter kvalifikationer
•  En stilling på 32 timer pr. uge

Hverdagen på Skanderborg Park er fyldt med spændende udfordringer, fantastiske gæster og gode kolleger. 
Sammen skaber vi den bedste oplevelse, så vores gæster får lyst til at komme igen.

Skanderborg Park er et professionelt konferencehotel og er specialister 
i afholdelse af kurser og konferencer, feinschmeckere, når det drejer 
sig om fester, og eksperter i at få folk til at føle sig velkomne. Vores 
medarbejdere er vores vigtigste ressource. Når det drejer sig om 
udvikling ligger vi forrest, og vi prioriterer detaljen og nærværet. 
Vi er ejet af Finanssektorens Uddannelsescenter og ligger med 
udsigt til Skanderborg Sø.

Yderligere information og ansøgning
Kontakt konferencechef Maria Ravn Galsgaard på 89 93 33 00
for nærmere info eller send din præcise og motiverende ansøgning 
hurtigst muligt til hende på HR@finansudd.dk
Ansættelse snarest muligt – vi indkalder løbende til samtaler.

mailto:reception%40skanderborgpark.dk?subject=
http://skanderborgpark.dk
mailto:HR%40finansudd.dk?subject=

