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Danske Hoteller A/S består af 24 spændende individuelle kroer og hoteller, der tilbyder oplevelser 
af høj kvalitet, hvad enten der er tale om firmaovernatninger, romantiske weekendophold, en oplevelsesrig
miniferie for hele familien, golfophold, firmafester, den runde fødselsdag eller et koncentreret kursusforløb. 

Vores varemærke er kvalitet til fornuftspriser, hvor alle kan være med.
 Alle vores lokale hotelværter er ambassadører for deres lokalområde og er altid klar til med engagement at modtage til vores 

gæster. I 2020 kunne vi fejre 30 års jubilæum, og det er vi meget stolte af! 
Det er vores filosofi, 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.

Vi SØGER RESERVETJENERE 
Vi går en dejlig travl tid i møde på Hotel Limfjorden og derfor søger vi dig, som har lyst til at blive en del 
af vores dygtige team. Her skal du give en hånd med, når vi mangler hænder til at servere for alle vores 
dejlige gæster. På Hotel Limfjorden løfter vi i flok og sikrer, at vores gæster har en dejlig oplevelse, når de 
besøger os. 

Hotel Limfjorden ligger direkte ned til Limfjorden og har en storslået udsigt. Hotellet har 70 værelser og 
mange faciliteter og er samtidig omgivet af en meget smuk natur med mange aktivitetsmuligheder. 
Hotellet er en del af Danske Hoteller A/S - se mere på www.danske-hoteller.dk

Vi tilbyder dig:
• En god og grundig oplæring og løbende ud-

vikling, så du altid føler dig godt klædt på
• En god vagtplan med plads til dine ønsker
• En restaurant fyldt med god energi og god service
• Et godt arbejdsmiljø med glade og fagligt stærke 

kollegaer, der trives på deres arbejdsplads og  
arbejder mod samme mål

• Et team, hvor vi alle vil hinanden det godt, og vi 
spiller hinanden gode

• Ordnede forhold, hvor du bliver en del af Danske 
Hoteller med 24 unikke hoteller og kroer i hele 
Danmark

• Favorable personalegoder ved alle Danske  
Hotellers hoteller og kroer

• Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale

Om dig, ser vi gerne:
• Du er smilende og udadvendt
• Du har måske erfaring med servering, men det er 

ikke et krav, idet vi naturligvis sørger for oplæring. 
Det vigtigste er, at du gerne vil lære

• Du har gæsterne i fokus og brænder for at give dem 
en god oplevelse

• Du har ordenssans og blik for detaljer som løbende 
opfyldning, og at der er ryddet pænt op

• Du er god til at bevare overblikket og er i stand til at 
finde det ekstra gear, når det er nødvendigt

• Du er mødestabil og ser skiftende arbejdstider som 
en fordel

• Du fungerer godt sammen med kollegaer og 
bidrager til den gode stemning og et godt  
arbejdsklima

Kontakt og ansøgning:
Vil du høre mere om stillingen, er du meget velkommen 
til at kontakte Hotelchef Pia Bjerregaard  på tlf. 9792 4011 
eller pr. mail info@hotellimfjorden.dk
  
Vi ser frem til, at modtage din ansøgning og CV pr.  mail 
til info@hotellimfjorden.dk mrk. “reservetjener”. 
Vi afholder løbende samtaler, så send gerne din 
ansøgning den snarest. 

Om jobbet:
Som reservetjener får du en spændende og 
varierende dag, der består af servering samt de 
opgaver, som følger med at arbejde i en restaurant. 
Vagterne kan ligge mellem morgen-, middag- og 
aftentimerne i hverdage, weekend og ferier. 
Opgaverne kan bl.a. omfatte:

• A la carte servering i restaurant
• Selskabsservering inkl. opdækning
• Betjening af eftermiddagsgæster samt bar
• Opfyldning af varer og oprydning efter behov
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