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SMALL DANISH HOTELS

Receptionist  søges

Small Danish Hotels er landets største hotelkæde for privatejede overnatningssteder og tæller mere end 60 kroer, hoteller, slotte og herregårde, 
der fordeler sig over hele Danmark. Small Danish Hotels tilbyder skræddersyede ferie- og weekendophold for enhver smag og en velredt seng 
for forretningsrejsende. Selvom overnatningsstederne er vidt forskellige, er nøgleordene de samme; nemlig den personlige gæstfrihed, fokus på 
kvalitet samt øje for de små detaljer, der sætter rammerne om et behageligt ophold, uanset om det gælder en wellnessweekend med kæresten eller 
veninderne, et gourmetophold for to, vennetur med golf og cykling i naturskønne omgivelser eller et stop-over på businessrejsen.

Arbejdsopgaver

• Kundeservice på telefon og mail

• Salg af gavekort 

• Modtagelse og afsendelse af post

• Administrative opgaver 

• Servicering af gæster 

• Indkøb og praktisk hjælp ifm. møder

• Diverse ad hoc-opgaver

Interesseret?

Send din ansøgning og CV senest den 5. december 2021 til Økonomichef Helle Danielsen  
på hbd@smalldanishhotels.dk. Skriv ”Receptionist” i emnefeltet. 

Vi indkalder ansøgere løbende, så tøv ikke med at sende din ansøgning.

Vi har travlt på kædekontoret hos Small Danish Hotels, og derfor søger vi en sød og imødekommende 
receptionist, der skal hjælpe med kundehenvendelser på telefon, mail og ved vores gavekortskranke. 

Du kommer til at have en bred kontaktflade på kontoret, med vores kroer og hoteller, og ikke mindst 
vores gæster, som vi forventer, at du kan servicere med åbenhed og et smil. Jobbet indeholder også en 
del administrative ad hoc-opgaver, der kræver, at du er struktureret, fleksibel og initiativrig.

Egenskaber

• Du tager ansvar for dine opgaver  
og har en struktureret tilgang

• Du har et højt serviceniveau

• Du er mødestabil, effektiv og fleksibel

• Du er rutineret bruger af MS Office-pakken 
og har generelt flair for IT

• Relevant erfaring som receptionist  
eller kontorassistent

Vi tilbyder

Hos Small Danish Hotels får du et alsidigt job med mulighed for udvikling. Løn efter kvalifikationer,  
og du vil blive omfattet af virksomhedens pensionsordning og sundhedsforsikring.  
Stillingen er på 37 timer ugentligt i tidsrummet 8:00-16:00. Tiltrædelse snarest muligt. 
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