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Er du vores 
nye tjenerelev?

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. 

For yderligere information om elevpladsen kontakt:
Restaurantchef René Birk Salomonsson
rbi@skanderborgpark.dk eller 89 93 33 10

Ansøgning:
Send hurtigst muligt din præcise, motiverede ansøgning 
og relevante bilag til Uddannelsescentrets personaleafdeling 
hr@finansudd.dk

Ansøgninger behandles løbende.
   

VI ER:
• Et team af dygtige og faglærte tjenere og kokke samt en kokkeelev, 
 som aldrig går på kompromis med vores fag
• Vilde med at skabe godt humør og skønne oplevelser for både gæster og kollegaer
• Optaget af udvikling, unikke gæsteoplevelser og den bedste arbejdsplads

VI FORVENTER, AT DU:
• Er færdig med grundforløbet 
• Er nysgerrig, smilende, serviceminded og velsoigneret
• Har ambitioner om at blive den bedste – og er en engageret medspiller
• Er ansvarsfuld, fleksibel og har lyst til at gøre en forskel

VI TILBYDER:
• En god uddannelse med mulighed for indflydelse samt personlig uddannelsesplan
• En uhøjtidelig omgangstone, hvor vi sætter pris på humoristisk sans
• Et harmonisk arbejdsmiljø, hvor vi sætter trivsel højt
• Gode vilkår og udviklingsmuligheder, indflydelse og en varieret arbejdsdag

Du skal 
være nysgerrig,

smilende og 
serviceminded.

Vi sætter fokus på din udvikling, din karriere og dig
– så du får branchens bedste uddannelse
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