
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Molskroens hoteller søger receptionister til 
sommersæsonen 
Vi søger flere glade, udadvendte, servicemindede og energiske receptionister til vores to hoteller 
der ligger i naturskønne omgivelser i Femmøller. 
Vi søger både fuldtids- og deltidsansatte, hvor der er mulighed for at have stor indflydelse på hvor 
mange timer der ønskes. Arbejdstiden vil være varierende men oftest vil arbejdstiden ligge i 
tidsrummet mellem kl. 9 – 20.  
 
Som person er du smilende og serviceminded af natur, og sætter en ære i at 
levere et godt stykke arbejde. Du er en teamplayer, som sætter samarbejde højt, 
og kan i kraft af din positive energi bidrage til en god teamånd, som gæsterne kan mærke. 

Det er alt afgørende at du kan se muligheder frem for forhindringer. 

Vi har brug for dig som receptionist hvis du: 

• Er yderst serviceminded 
• Trives ved at have flere bolde i luften, og formår at holde overblikket 
• Er god til at se muligheder og løsninger 
• Arbejder godt både selvstændigt og i teams 
• Har høj energi, et smittende humør og trives i et travlt miljø, hvor 

alle hjælper hinanden 
• Er flydende i både dansk og engelsk både mundtligt og skriftligt 
• Er detaljeorienteret, og formår at få alle detaljer med når der skal foretages bookinger  
• Har et naturligt flair for IT 

Vi tilbyder: 
Et spændende job i meget smukke rammer, hvor du vil blive en del af et 
professionelt og meget passioneret team, som lægger vægt på kvalitet og god service. Vi tilbyder et 
job med mulighed for personlig udvikling og gode arbejdsforhold.  

Ordnede forhold under overenskomst med 3f og løn efter kvalifikationer 

 

 

 



 

 

Dine arbejdsopgaver vil variere så hverdagen er altid spændende. Dine primære 
arbejdsopgaver vil være: 

• Ind- og ud-tjekning af hotellets gæster 
• Modtagelse af reservationer (i vores hotelsystem Picasso) 
• Booking af borde i restauranterne 
• Daglige rutiner i receptionen inkl. Kasselukning 
• Besvarelse af kundehenvendelser på telefon samt e-mail 
• Samarbejde med resten af teamet og hjælpe til hvor det er nødvendigt 

 

Tiltrædelse hurtigst muligt 

 
Læs mere om os på www.molskroen.dk 

 
 

Hvis du synes ovenstående lyder spændende og du synes du er den helt rette person til stillingen, 
så send din ansøgning til driftschef Sarah Evar se@molskroen.dk. Du er også meget velkommen til 
at ringe direkte til Sarah på 25 980493 for at høre mere. 

Der vil blive afholdt samtaler løbende.  

 
 


