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Hvis du er den ideelle kandidat til stillingen, kommer du med 
erfaring i at koordinere og nurse konferencekunder. Du er klar 
til at sælge og gensælge konferencer og arrangementer 
– og har et veludviklet servicegen i ascendanten!

Konferencekoordinator 
med drive!

Skanderborg Park ligger smukt placeret midt i naturen med fantastisk udsigt til Skanderborg sø. 
Vi er et professionelt konferencehotel, som på baggrund af vores faglige viden og stolthed, 
teamspirit, fantastiske produkt, og ikke mindst gode relationer til vores mange gæster, har vundet 
flere priser. Vi er specialister i afholdelse af kurser og konferencer, feinsmeckere når det drejer sig 
om fester – og eksperter når det handler om at få folk til at føle sig velkommen.

Vi er en del af Finanssektorens Uddannelsescenter med mange stolte traditioner, og vores 
medarbejdere er vores vigtigste ressource. Vi lægger stor vægt på detaljer og nærvær og går 
gerne forrest, når det drejer sig om udvikling. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte 
konferencechef Maria Ravn Galsgaard på 30 26 66 55 eller mrg@skanderborgpark.dk

Ansøgning:
Send hurtigst muligt din præcise, motiverede ansøgning og relevante bilag til 
mrg@skanderborgpark.dk 

Vær opmærksom på at vi løbende indkalder egnede kandidater til samtale 
– og ansætter, når den rigtige dukker op.

Du har minimum to års erfaring fra hotel eller konferencecenter og er vant til at følge 
et arrangement – fra du indgår aftalen, og til de sidste gæster har forladt hotellet. 
Vores mantra er gennemført lækkerhed – og vi hjælper derfor vores kunder med at designe 
det arrangement, der giver mest mening netop for dem. Vi rådgiver om aktiverende møder, 
ice-breakers, aktiviteter, team building-øvelser og meget mere. Derfor skal du have forståelse 
for, hvordan man laver et tilbud, der adskiller sig fra konkurrenternes – netop fordi det bærer 
præg af at være udarbejdet med indlevelse og forståelse for kundens behov.

Du får:
• Løn efter kvalifikationer.
• Et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø med gode kolleger.
• Mulighed for en attraktiv sundhedsordning for hele familien.
• Et job med masser af udfordringer og 
 mulighed for personlig udvikling.

Desuden kan du:
• Bruge booking-systemet Spectra.
• Skrive og tale dansk flydende. Tale engelsk og tysk.
• Sælge til nuværende, tidligere og kommende kunder.
• Arbejde systematisk og struktureret.
• Smile – også når du har travlt.
• Samarbejde – og være en del af et team.

Vi søger
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