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HR-MEDARBEJDER SØGES 
TIL DANSKE HOTELLER A/S

Dine arbejdsopgaver:

• Opdatering og ajourføring af personalehånd-
bog

• Udformning af medarbejderkontrakter for 
alle hotellerne

• Vedligeholdelse af vores timeregistrerings-
system Planday

• GDPR-styring for koncernen
• Ansvarlig for Whistleblower ordningen
• Udarbejdelse og analyse af trivsels-

undersøgelser
• Opdatering og ajourføring af sikkerheds-

mappe
• Deltage i fagforeningssager
• Opslå stillingsopslag for koncernen
• Støtte bogholderifunktionen
• Som HR-medarbejder vil du blive en fast del 

af Danske Hotellers personaleudvalg, som 
udarbejder strategier, politikker, planlægger 
kurser mv. og som refererer direkte til drifts-
udvalget (direktionen)

Vi tilbyder:

• Løn efter kvalifi kationer
• Pension fra første dag med sundhedssikring
• Et frit og åbent miljø med gode kollegaer
• Fleksible arbejdstider inden for virksom-

hedens rammer

Kontakt og ansøgning:

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget 
velkommen til at kontakte CFO Thor Pedersen 
på thor@danske-hoteller.dk. 

Ansøgning samt CV bedes sendt snarest 
muligt. Vi glæder os til at høre fra dig!

Læs evt. mere om os på vores hjemmeside 
www.danske-hoteller.dk.

Arbejdspladsen er beliggende på Hotel Årslev 
Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand. På kon-
toret sidder fast 5 bogholdere samt CFO Thor 
Pedersen.

Kvalifi kationer og faglige kompetencer:

• Har en relevant uddannelsesbaggrund 
inden for HR

• Erfaring inden for HR-drift og -administra-
tion

• Erfaring med at fortolke lovgivning, 
overenskomster og aftaler

• Erfaring med udvikling og beskrivelse af 
arbejdsprocesser

• Gode kommunikative evner og har gerne 
erfaring med udarbejdelse og markeds-
føring af stillingsopslag

Danske Hoteller søger en erfaren og kompetent HR-medarbejder

Hos Danske Hoteller søger vi en erfaren og kompetent HR-medarbejder, som er parat til at varetage 
spændende og udfordrende HR-opgaver i tæt samarbejde med virksomhedens CFO og de øvrige bog-
holderimedarbejdere.

Danske Hoteller A/S består af 24 spændende individuelle kroer og hoteller, der tilbyder oplevelser af høj kvalitet, 
hvad enten der er tale om fi rmaovernatninger, romantiske weekendophold, en miniferie for hele familien, golfophold, 

fi rmafester, den runde fødselsdag eller et koncentreret kursusforløb. Vores varemærke er kvalitet til fornuftspriser, hvor alle 
kan være med. I 2020 kunne vi fejre 30 års jubilæum, og det er vi meget stolte af!  

Alle vores lokale hotelværter er ambassadører for deres lokalområde og er altid klar til med engagement at modtage vores 
gæster. Det er vores fi losofi , at glade medarbejdere skaber gode miljøer og en god service i dagligdagen, hvorfor vi har 

valgt at satse på veluddannede medarbejdere og bidrager selv til at højne branchens standard ved at uddanne 
et stort antal elever. Hvert år til jul afholdes f.eks. elevmesterskaber for vores mange kokkeelever.


