
Hos HimmerLand vækster vi fortsat. Du bliver en del af en organisation, hvor samarbejde, fælles mål 
og en familiær kultur danner rammen om at levere unikke og nære oplevelser for alle. Der er tale om 
en spændende stilling med store muligheder for indflydelse på eget job og gode udviklingsmuligheder.
 
Som tjenerelev hos HimmerLand bliver du en del af et team som hver dag leverer oplevelser skabt 
med kærlighed. Du får et medansvar for at sikre afvikling af servicen til vores tre restauranter, konfe-
rencelokaler samt selskaber. Vi er innovative og trendsættende indenfor servicebranchen. Vi er kom-
promisløse med vores service og sabler gerne champagne. 

Dine arbejdsopgaver: 
• Afvikling af service til selskaber – a la carte og konference 
• Præsentation af menuer i restauranterne 
• Koordinator 
• Vinkender
• Sikre 100% gæstetilfredshed 
• Kulturbærer 

Dine kalifikationer og personprofil: 
• Præcision kendetegner din arbejdsindsats 
• Evnen til at arbejde i et hurtigt tempo 
• Du er løsningsorienteret og fleksibel 
• Du ønsker at blive en del af et team, som arbejder for hinanden
 
Vi tilbyder: 
• En attraktiv stilling i en virksomhed i stor udvikling 
• Mulighed for læring i såvel a la carte som selskab
• De dygtigste faguddannede læremestre  
• At blive en del af en større organisation med karrieremuligheder 
• Løn og ansættelse i henhold til overenskomst samt flere bonusfordele i mange virksomheder 

Send din ansøgning allerede i dag til job@himmerland.eu  - Vedhæft CV.
Har du spørgsmål bedes disse stilles til Restaurantchef Mette Andersen på tlf. 2893 9830 eller
mail: ma@himmerland.eu. Opstart hurtigst muligt. Vi venter dog gerne på den rette kandidat.

HimmerLand er Danmarks førende resort i et internationalt format. Vi skaber unikke oplevelser 
for aktive livsnydere med golf, spa og gastronomi som de bærende elementer. Faciliteterne er i 
højeste standard og indretningen har et hyggeligt, uformelt, skandinavisk præg. 
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Tjenerelev - med sans for unikke oplevelser 


