
 
 

Udadvendt receptionist søges til Skjoldenæsholm Hotel og Konferencecenter  

 

Skjoldenæsholm Hotel og Konferencecenter søger en receptionist (kvinde/mand) til at indgå som 

medarbejder i receptionen. Som receptionist indgår du i gæstekontakten før, under og efter 

gæsternes ophold. Det vil være en del af din rolle at indgå som sparringspartner og bidrage til at få 

den bedste mulige oplevelse og vejledning i forhold til deres ophold, hvad enten det er et 

møde/konference, weekeend ophold eller fester. 

Vi ønsker en medarbejder der: 

 har erfaring og er udannet som receptionist 

 kan anvende bookingsystemet ”Picasso” 

 god til at koordinere på tværs af afdelingerne 

 ønsker at indgå i salgsarbejdet 

 har erfaring med møder og konferencer og leisure segmentet 

 bidrager til det gode arbejdsmiljø 

 har passion for branchen og får energi af at være i kontakt med gæsterne 

 kan arbejde selvstændigt og indgå i et team 

 ønsker at være medskaber til at give gæsten en god oplevelse 

 Er fleksibel iht. arbejdstider 

 

 

Skjoldenæsholm er en gammel Herregård, som ejes af 8. generation. Familieånden præger stedet i 

vores arbejde og kommer til udtryk ved, at vi er gode til at hjælpe hinanden og skabe en atmosfære 

for vores gæster som både er professionel og samtidig et sted man har lyst til at ”være”. Du vil være 

en central medarbejder for os, og det er derfor vigtigt at du er fleksibel iht. dine arbejdstider. Du 

ansættes i hht. Hovedoverenskomsten mellem Horesta og 3F. 

Har du spørgsmål til stillingen som receptionist, er du mere end velkommen til at kontakte os på tlf: 

57538750 og tale med direktør Susanne Bruun de Neergaard. Du kan også læsere nærmere om os 

på www.skj.dk 

 Har jobbet som receptionist din interesse, bedes du sende din ansøgning til Salgs- og HR chef 

Marie Elley Bendtsen på marie@skj.dk. Stillingen er et barselsvikariat med mulighed for evt. 

forlængelse. Tiltrædelse 1. december 2017.  

Vi ser frem til at modtage din ansøgning 

 

http://www.skj.dk/
mailto:marie@skj.dk

