
RESTAURANTCHEF TIL HELENEKILDE BADEHOTEL 
OG TISVILDEJE STRANDHOTEL

På Helenekilde Badehotel og Tisvildeleje Strandhotel sætter vi gæsten i centrum og fokuserer på 
den stille luksus, den gode mad og de smukke omgivelser. 
Hotellerne er placeret i Tisvildeleje i Nordsjælland og drives professionelt i samarbejde med Kolpin 
Hotels hovedkontor i København.

RESTURANTCHEF STILLINGEN
Som restaurantchef forventer vi, at du har en synlig og nærværende ledelsesstil og altid har tæt 
kontakt til vores gæster og medarbejdere. Du kommer til at stå i spidsen for videreudviklingen 
af hotellernes restauranter, barer og selskabsforretninger, og du skal opretholde og videreudvikle 
kompetenceniveauet i tjener-gruppen. Du brænder for høj kvalitet og exceptionelt serviceniveau, 
samtidig med, at du formår at skabe en hjemlig stemning for vores gæster. Stillingen refererer 
direkte til hotelchefen, og du indgår i hotellets ledergruppe.

KVALIFIKATIONER
   • Du har ledelseserfaring inden for hotel- og restaurationsbranchen
   • Du har mange års erfaring som tjener
   • Du har forståelse for branchens mange nuancer, og forstår at fremstå som en motivator,  
     coach,inspirator for dine medarbejdere
   • Du har en god forståelse for driftsøkonomi i en restaurant samt erfaring med   vagtplanlægning
       • Du er en god planlægger, der forstår vigtigheden af fleksibilitet, opfølgning og god kommunikation
   • Du arbejder selvstændigt og giver en hånd, når det er påkrævet, og du gør dette med humor og  
     smil
   • Du har en udpræget organisationssans, med overblik og øje for detaljerne
   • Du motiveres af at gå forrest, når det gælder kvalitet, gæsternes tilfredshed og teamets trivsel
   • Du er fleksibel og i stand til at se muligheder og løsninger
   • Du har et godt overblik, og som person er du kreativ, har en god energi og er resultatorienteret
   • Du taler og skriver engelsk og dansk, og har forståelse for de nordiske sprog

VI TILBYDER
   • En travl og oplevelsesrig arbejdsdag, med masser af udfordringer og varierede arbejdsopgaver
   • Glade kolleger, der trives på deres arbejdsplads og arbejder mod de samme mål - at give vores
     gæster en god oplevelse
   • Et godt arbejdsmiljø
   • Løn efter kvalifikation
   • En lille intim og personlig hotelgruppe, hvor der ikke er langt fra ide til handling

ANSØGNING
Send en kortfattet ansøgning sammen med dit CV til job@kolpinhotels.com, vedhæft gerne et foto.
Tiltrædelse, snarest muligt.
Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at ringe til Nikolaj Tamakloe, Hoteldirektør 
på 70 20 28 18.
For yderligere information se gerne www.helenekilde.com og www.strand-hotel.dk.


