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Assisterende oldfrue og rengøringsassistent i én og samme person 
 
Munkebjerg Hotel søger en erfaren og dygtig oldfrue- og rengøringsassistent i én og samme 
person. Hotellet betjener selskaber på 10-500 personer samt et stort antal konferencegæster. 
Sammen med engagerede kolleger skal du være med til at opretholde og videreudvikle 
Munkebjerg Hotels høje serviceniveau – også når det går rigtig stærkt. 

 

Hvem er vi? 
Munkebjerg Hotel har en helt unik beliggenhed midt i bøgeskoven med en fantastisk udsigt over 
Vejle Fjord. Vi kan tilbyde vores gæster Jackpot Restauranten, Panorama Restauranten, Treetop 
Restauranten, Lobbybaren, Evergreenbaren, kasinoet, samt lokaler til konferencer og selskaber – 
fra de helt små til de helt store. Hotellet har 158 værelser fordelt på både standard- og luksus-
værelser samt junior- og luksussuiter. 

 

Hvem er du? 
Du har den rette indstilling og besidder bl.a. følgende kvalifikationer: 

• Har overblik og kan håndtere pressede situationer med mange bolde i luften samtidig, som 
du griber sikkert hver gang 

• Er selvstændig, pålidelig, fagligt dygtig 
• Fleksibel og omstillingsparat og god til selv at se, hvor der er brug for hjælp 
• Serviceminded, engageret og positiv 
• Kvalitetsbevidst, omhyggelig og med sans for detaljen 
• Glad, udadvendt og velsoigneret 
• Møder gæster på en høflig og opmærksom måde 
• Erfaring med hotelrengøring er en fordel 
• Arbejdssproget er dansk og engelsk 

Vi tilbyder: 
Stillingen er på 30 timer om ugen. Den indgår i en aktivitetsbestemt vagtplan, hvor arbejdstimerne 
ligger i tidsrummet kl. 04.30 og 15.00. Weekendarbejde skal forventes. Jobbet vil veksle mellem 
ledelsesfunktioner for det øvrige rengøringspersonale og almindeligt, manuelt rengøringsarbejde, 
så du kommer til at fungere som oldfrueassistent og stuepige i weekender og efter behov. Der er 
en god madordning på hotellet, og vi har stort fokus på medarbejdertrivsel. 

Vi afholder samtaler løbende. 
Har du spørgsmål, så kontakt oldfrue Marina Hindbo på tlf. 42721048 

Hvis du mener, du har det, der skal til, og er klar til at prøve kræfter med de opgaver, vi stiller, så 
send hurtigst muligt din ansøgning til mh@munkebjerg.dk. Vi glæder os til at modtage den. 

Stillingsopslaget tages ned, når vi har den rette kandidat til stillingen. 

Tiltrædelse snarest muligt. 
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