
Vejle Center Hotel er en del af Munkebjerg Gruppen. Vi har mange års erfaring i at afholde 
konferencer og fester til alle lejligheder. Vi søger engagerede og dygtige medarbejdere til at 
indgå i et travlt og velfungerende team.

Hvad kan vi tilbyde?
En fuldtidsstilling, hvor din primære arbejdsopgave er værtskab og servicering af vores gæster i 
konferencen på hverdage og fester i weekenden. Her kan du blive en del af en arbejdsplads,  der er kendt 
for sit gode værtskab – et spændende job, hvor ikke to dage er ens. Gode arbejdstider branchen taget i 
betragtning, et hyggeligt hotel, som konstant er i udvikling og omstilling. Et glad og trygt arbejdsmiljø med 
gode kollegaer og mange nuancer i opgaveløsning.

Arbejdsopgaver:
• Professionel servering i restaurant, bar, mødelokaler og ved fester.
• Vejledning af gæster i valg af menu og vine.
• Oplæring af nye kollegaer.
• Opdækning og daglige arbejdsopgaver.

Hvem er du?
Den ideelle medarbejder har flere års erfaring fra branchen, har en positiv ånd og er lærenem. 
Du arbejder selvstændigt og tager initiativ til opgaveløsning – du er med andre ord selvkørende.

Vi søger imødekommende og tillidvækkende personer, som drives af at glæde andre. Du skal indgå i et 
team, hvor vi lægger stor vægt på værtskab og troværdigt ejerskab, bygget på faste rutiner. Du kan arbejde 
hurtigt, er detaljeorienteret og bevarer overblikket i pressede situationer. Hotellets gæster skal føle sig 
hjemme, fra de træder ind ad døren. Derfor er det vigtigt, at vi løfter opgaven som en lille familie, hvor alle 
hjælper hinanden.

Du skal være opmærksom på, at branchen er karakteriseret ved skiftende arbejdstider, så vagterne ligger 
både tidligt og sent, på helligdage og i weekender med hver anden weekend fri. 

Det er vigtigt, du behersker dansk både i tale og skrift.
Værtskab og gæsteoplevelser er i fokus, men vi søger også en person, der passer ind i vores team, så skriv 
gerne et par ord om, hvorfor du er den rigtige.

Vi afholder samtaler løbende.
Har du spørgsmål til stillingerne, så kontakt restaurantchef Camilla Ambeck, camilla.a@vejlecenterhotel.dk. 
Hvis du mener, du har det, der skal til, så send din ansøgning med CV snarest muligt til vores HR-afdeling på 
hr@munkebjerg.dk. Vi glæder os til at modtage den. 

Tiltrædelse snarest muligt.
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