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Vi er på udkig efter to dygtige, engagerede, faglærte tjenere. Hotellet betjener selskaber 
på 10-500 personer, et stort antal konferencegæster samt a la carte-gæster. Sammen med 
jeres kommende kolleger skal I 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. Stillingerne her er primært Panorama Restauranten.

Hvem er I?
I har den rette indstilling og besidder bl.a. følgende kvalifikationer:
• Har overblik og kan skabe struktur i arbejdsprocesser
• Har lyst til at gøre jeres bedste som det gode eksempel
• Bidrager positivt til det gode samarbejde på tværs af  faggrupper
• Mødestabil, selvstændig, pålidelig, tillidvækkende og fagligt dygtig
•  Serviceminded og vant til at betjene både selskabs- og konferencegæster  

på en professionel og imødekommende måde
• Engageret, positiv, fleksibel og god til selv at se, hvor der er brug for hjælp
• Kvalitetsbevidst, omhyggelig og med sans for detaljen
• Glad, udadvendt og velsoigneret

Vi tilbyder:
Der er tale om fuldtidsstillinger på 37 timer om ugen, der indgår i en fast rullevagtplan med 
fri hver anden weekend.Vi tilbyder ordnede forhold med stort fokus på medarbejdertrivsel, 
engagerede kolleger og høj faglighed med gode muligheder for faglig og personlig udvikling.

Samtaler afholdes løbende.
Har I spørgsmål til stillingerne, så kontakt restaurantchef  Jan Toftegaard Pedersen på telefon 
28 29 82 07 eller mail jtp@munkebjerg.dk.

Hvis I mener, I har det, der skal til, så send ansøgning med CV til jtp@munkebjerg.dk snarest 
muligt. Vi glæder os til at modtage den. Stillingsopslaget tages ned, så snart vi har de rette 
kandidater til stillingerne. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Drømmen starter her


