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Er du vores nye praktikant 
(HimmerLand, Arbejdspladsen ligger i Vesthimmerland kommune)  
 
Hos HimmerLand har vi fokus på værtskab i form af service, nærvær og oplevelser, der huskes. Vi går målrettet efter 
at være de bedste på alle vores områder og går ikke på kompromis med kvaliteten og bæredygtigheden af det, vi 
leverer. 
Derfor søger vi kun de bedste. Vi lover til gengæld, at du får en spændende og udfordrende praktikplads, hvor du får 
mulighed for at gøre en forskel på et smukt, unikt og hastigt udviklende resort. 
 
Vi har i HimmerLand fokus på at have de gladeste gæster men også de gladeste medarbejdere, for det er kun i flok, at 
vi kan løfte vores altid høje serviceniveau. Derfor er trivsel, tværprofessionelt samarbejde og en god atmosfære i 
højsædet. Uanset hvor du ender i praktiksædet i HimmerLand vil du komme i berøring med fantastiske medarbejdere i 
andre afdelinger, og de er mindst lige så skønne som dem i din egen. 
Du får mulighed for stort ansvar, og du bliver involveret og anerkendt, for i HimmerLand er det ikke kun dig, der skal 
udvikles og lære; du kan også lære og udvikle os! 
 
HimmerLand er ejet af Lars Larsen Group og har gennem de seneste år gennemgået en omfattende renovering. 
Resortet omfatter to 18 hullers golfbaner, en 6 hullers par 3 bane, 86 hotelværelser, 336 feriehuse, 3 restauranter, 
konferencecenter, spa- og wellnesscenter, bowlingcenter, svømmehal og fitnesscenter. 
 
Hvem du er: 
Som person går du forrest. Du er en synlig, struktureret og forretningsorienteret, og du holder gerne fast og 
udfordrer kolleger i spørgsmål vedrørende forretningens retning. Du bliver en central sparringspartner for 
afdelingslederen og en tæt kollega til resten af teamet. Du er positiv og ikke bange for at gå et ekstra skridt for såvel 
gæsten som for din kollega. 
 

Hvad vi tilbyder: 

• At blive en del af en større organisation med karrieremuligheder 
• En spændende praktikplads hos en virksomhed i vækst 
• Pt. 240 fantastiske kollegaer 
• Plads til personlig og faglig udvikling 
• Mulighed for stort ansvar og medindflydelse - såvel i driften som i din egen hverdag 

For mere information om praktikpladserne kontakt venligst HR Chef Pia Søgaard tlf. 5163 1973 eller send din 
praktikansøgning til job@himmerland.eu 

 

 

 

 



 

          

WWW.HIMMERLANDRESORT.DK 

HimmerLand | Lars Larsens Vej 1 | Gatten | 9640 Farsø | himmerland@himmerland.eu | 9649 6100 
 

MULIGE PRAKTIKPLADSER 

Sport management: 

• Kommunikation og projektstyring er i højsædet i eventafdeling, der omfatter opgaver på 
• både operationelt og strategisk niveau og vil bestå af følgende områder: 
• Genopbygning og fornyelse af eventafdelingen 
• Udbygge kundeportefølje 
• Kanvassalg på telefon, kundemøder internt som eksternt 
• Koordinator og projektleder på events. Før – under – efter 
• Samarbejde på tværs i organisationen 
• Arbejde med administrative opgaver 
• Fokus på innovation 
• Sikre ”Unikke, minderige oplevelser” i både interne og eksterne events  

 

Serviceøkonom: 

Du får en helt særlig plads på hotellet, når gæsterne skal have de absolut bedste oplevelser. Du har både opgaver 
som front- og backofficemedarbejder. 

• Daglig driftsopgaver i reception 
• Udbygge kundeportefølje 
• Koordinering af arrangementer 
• Udvikling af koncepter 
• Optimering af drift 
• Sparringspartner til afdelingsleder 
• Undersøge kundeadfærd og behov 
• Hjælpe til opstart af vores nye store sportshal 
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IT-sikkerhed 

• I IT er nøgleord struktur, præcision og samarbejde. Her er en bred intern kontaktflade.  
• Dine arbejdsopgaver spænder bredt og indeholder f.eks.: 
• Koordinator på implementering af IT-system 
• Samarbejdspartner på sikring af GDPR 
• Controller 
• Være med til at sikre IT-sikkerhed og infrastruktur 
• Arbejde med datastyring 
• Hjælpe med AV-udstyr på konferencer 
• Arbejde med fysiske materialer 
• Opsætning er f.eks. PC’er 

 

HR & oplevelser og turisme 

I HR får du mulighed for at afprøve teori i praksis. Her er ikke kun fokus på juridiske og økonomiske nøgletal – vi 
arbejder med mennesker, hvor fastholdelse og kompetenceudvikling er i centrum. 

• Opbygning og udvikling af interne service oplevelser 
• Opbygning og udvikling af HR Intranet 
• Deltage i udviklingsprojekter for HimmerLand 
• Indsamling af primær empiri og analyse af medarbejderdata 
• Deltagelse i møder på højt organisatorisk niveau 
• Udvikling af servicekoncept ”Oplevelser skabt med kærlighed” 
• Samarbejdspartner ved rekruttering 
• Udvikling af Next Step på oplevelser 
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Marketing & SoMe 

Marketingafdelingen har bl.a. fokus på vigtigheden af sociale medier og content hertil. 

Du får en vigtig rolle i markedsføringsindsatser og -strategier.  

• Daglige driftsopgaver i marketing 
• Skabe content til sociale medier 
• Koordinering af markedsføringsindsatser 
• Planlægning af annoncer og kampagner 
• Sparringspartner til afdelingsleder 
• Fokus på innovation 
• Analyse af trends og tendenser 
• Samarbejde med eksterne interessenter 


