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Arbejdsopgaver

• Personlig og professionel servering i restaurant, 
bar og mødelokaler

• Rådgivning til gæster i valg af menu og vine inkl. 
mersalg

• Modtagelse af betaling og afstemning af kasse
• Forberedelser til service og events herunder 

opstilling og opdækning i restaurant og 
mødelokaler samt efterfølgende afrydning

• Afvikling af selskaber, konferencer og à la carte 

Vi tilbyder

• At du bliver en del af Danske Hoteller med 24 
unikke hoteller/kroer i hele Danmark - se mere på 
www.danske-hoteller.dk

• Faglig og personlig udvikling
• Favorable personalegoder herunder rabatter på 

overnatning på Danske Hoteller samt rabat i
restauranten

• At du bliver en del af et dynamisk team, hvor vi er 
stolte af vores arbejdsplads og det vi leverer

• Et super arbejdsmiljø med en uhøjtidelig
stemning. Vi vil alle hinanden det godt og spiller 
hinanden gode

• Ordnede lønforhold og en god pensionsordning
• Fast stilling – fri hver 3 weekend – skiftende

arbejdstider

Kontakt, ansøgning og tiltrædelse

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget
velkommen til at kontakte Hotelchef Sarah Schmidt 
på manager@jmstrand.dk.

Stillingen ønskes besat snarest muligt. Vi afholder 
derfor løbende samtaler. Så send din ansøgning med 
CV hurtigst mulig til Sarah på ovenstående mail (kun 
ansøgninger modtaget via mail tages i betragtning).

Hvem er du?

• Du er faglært tjener eller tilsvarende med stor 
interesse i mad og vin

• Du har fokus på kvalitet
• Du er en dygtig sælger, der er god til at sætte dig 

ind i gæstens behov og ønsker 
• Du kan arbejde selvstændigt og effektivitet
• Du taler et nordisk sprog og/eller godt engelsk
• Du har et godt humør og let til smil

Så tror vi på, at du er vores nye tjener på Hotel Juelsminde Strand. Vi ved, at du sætter en ære i at kende vin- og
menukort, således du kan vejlede gæsterne bedst muligt. Og vi ved, at for dig er glasset altid halvt fyldt, og din posi-
tive indstilling spreder sig i restauranten. Du nyder at præsentere vores gæster for nye smagsoplevelser ved et fl ot og 
veldækket bord. Vi glæder os til at byde dig velkommen. 

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 oplevelsesrig
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 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. 

TJENER SØGES
Har du ro i maven, når du med fuldt overblik

 serverer hver eneste tallerken med stor respekt for både mad og gæster?


