
 

RECEPTIONIST ELEV 
Som receptionistelev hos HimmerLand, bliver du en del af et team med dygtige fagfolk, der leverer gæsteoplevelser af høj kvalitet”. Vi 
er passionerede receptionister som systematisk sikrer vores høje standarder. Vi er innovative ildsjæle der gennem professionalisme og 
smil skaber succes. Vi kender vores gæster og ved de sætter pris på god service og unikke, minderige oplevelser.  

Som receptionistelev skal du lære at være receptionist, teamplayer, networker, leve værtsrollen og mest af alt levere mindeværdige 
oplevelser.  

Uddannelsen:  Uddannelsestiden er 2 år, hvis du har gennemført grundforløbet. Du er i HimmerLand det meste af tiden men skal ind 
imellem på skoleophold 2x10 uger. Har du ikke grundforløb, kan du tage uddannelsen som mesterlæreforløb.  

 
Dine arbejdsopgaver: 

• Administration i form af booking, besvarer mails og telefon 

• Salg og håndtering af diverse aktiviteter  

• Ind- og udcheckning 

• Være til stede for vores gæster 

• Sikre 100% gæstetilfredshed 

• Søge information der kan være til gavn for vores gæster 

• Sørge for omsorgssalg og guide vores gæster i den rigtige retning.  
 

Dine kvalifikationer og personprofil: 

• Du har naturlig flair for service og har let til smil 

• Præcision kendetegner din arbejdsindsats 

• Du har nemt ved IT og diverse computersystemer 

• Du er god til at kommunikere på mail   

• Du kan lide at arbejde både dag, aften og weekend 

• Du ønsker at blive en del af et team som arbejder for hinanden 
 

Vi tilbyder: 

• En attraktiv stilling i en virksomhed i stor udvikling 

• De dygtigste 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  

 Har du spørgsmål bedes disse stilles til Teamleder Reception Rikke Møller Jensen tlf. 51637276. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

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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