
Hotelchef søges til førende to badehoteller

Til Helenekilde Badehotel og Tisvilde Strandhotel søger vi en hotelchef med en stærk kommerciel baggrund, lederprofil 
og hoteldrift forståelse. Badehotellerne er smukt placeret i Tisvildeleje i Nordsjælland og råder over henholdsvis 24 og 
28 værelser. Badehotellerne drives professionelt i samarbejde med Kolpin Hotels hovedkontor i København. 

Badehotellernes unikke historie, brand og drift af medarbejderne sikrer hver dag, at gæster får følelsen af at besøge et 
varmt og privat hjem. Stemningen er tro mod husenes naturlige omgivelser og historie. 

Hotelchef stillingen
Med reference til Kolpin Hotels CEO er ansvaret klart defineret i en stillingsbeskrivelse med hovedområderne indenfor 
ledelse, drift, økonomi og personaleledelse.
Stillingen har til formål at sikre, at den overordnede strategi for begge badehoteller afspejles med en kommerciel 
hospitality ledelsestilgang, hvor det eksisterende brand støttes med forståelse for badehotellernes medarbejderkultur 
og værdier. 
Stillingen udføres både på badehotellerne og på hovedkontoret i København, hvor regnskab, administration, HR og 
markedsføringsaktiviteter vil støtte de opstillede mål og nøgletal.

Profilen
Hotelchefen er en stærk leder. Med en kommerciel og tal- regnskabsstærk profil kan hotelchefen lede begge hoteller til 
deres ypperste, varetage og udvikle potentialet for husene hele året rundt med et fagligt dygtigt lederteam.
Den faglige baggrund og erfaring ligger indenfor drift og ledelse af et hotel, konference- event virksomhed og/eller 
lignende driftsmæssige virksomheder. 
Hotelchefen vil være øverst ansvarlig for alle medarbejdere og hotelgæster hver dag med en ansvarsfuld, professionel og 
motiveret tilgang. Badehotellernes unikke huse gæster både stamgæster og nye gæster fra Danmark og internationalt. 
Med en visionær, positiv og nærværende personlighed ønskes det, at alle får en oplevelse af et ekstraordinært højt 
serviceniveau. Hotellerne har de seneste år leveret en markant fremgang i omsætning. Dette positive momentum skal 
sikres og videreudvikles til glæde for hotellernes loyale gæster samt nye gæster. 

Ansvars- og succeskriterier i stillingen
Med et match på kandidatprofilen og med min. 5-10 års erfaring indenfor hovedområderne; ledelse, drift, økonomi og 
personaleledelse vil hotelchefen arbejde med hovedansvar på; 

• Daglig drift og aktiv fysisk ledelse på alle områder
• Personaleledelse og delegering
• Operationsledelse og effektivisering af processer
• Strategi, budget og regnskab
• Kvalitetssikring og udvikling af service, produkter og brand
• Salg og branding

Til enhver tid skal hotelchefen gennem et løbende initiativ for selvledelse og selvudvikling opnå at vokse i stillingen, 
så stillingens indhold og mål udfordres. Først herigennem vurderes det, at badehotellerne fortsat vil skabe de optimale 
rammer for ledere og medarbejdere med et endnu større gæstebesøg og kommerciel vækst hvert år. 

Vores rekrutteringsproces
Rekrutteringen sker i samarbejde med Kolpin Hotels´HR ansvarlige, Caroline Toft. Alle henvendelser behandles fortroligt 
i henhold til Persondataloven. Vi vil glæde os til at høre fra dig og modtager din kortfattede ansøgning, CV og foto på 
job@kolpinhotels.com. 
Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2017 eller før. Stillingsopslaget tages ned, når stillingen er besat. 


