Designkoordinator (deltid)
Kolpin Hotels søger en kvalitetsbevidst, kompetent og struktureret koordinator til vores
afdeling, Brand & Design. Du vil referere direkte til virksomhedens CCO, Alexander Kølpin.
Ansættelsen er snarest muligt.

Kolpin Hotels varetager administration, HR, regnskab, økonomi, controlling, IT, PR &
marketing, samt brand & design for 3 hoteller; Helenekilde Badehotel, Tisvildeleje
Strandhotel og Hotel Sanders.
Du vil blive en del af et dynamisk team, som er dedikeret til at skabe unikke gæsteoplevelser,
hvor omgivelserne og faglig stolthed sætter rammen.

Din profil og personlighed
Som person er du selvstændig, stabil og tillidsfuld. Du arbejder dedikeret og engageret med
dine arbejdsopgaver og forstår at prioritere dine opgaver og overholde deadlines. Dertil kan
du bevare overblikket selv i travle perioder uden at miste dit gode humør.

Som person er du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiseret
Grundig
Effektiv
Detaljeorienteret
Teamplayer
Ansvarlig
Dynamisk
Stilsikker

Arbejdsopgaver og ansvar
Brand & Design har det overordnede ansvar for at definere brand’et gennem virksomhedens
kultur og design, hvilke er fundamentet for den samlede gæsteoplevelse.
Du skal effektivt og målrettet koordinere dialog og processor mellem hovedkontoret og
hotellerne, samt sikre relationen til vores underleverandører i ind- og udland. Din opgave
bliver også at administrere indkøbsaftaler og udarbejde nødvendige værktøjer til hotellerne.

Du vil blandt andet arbejde fra kontoret, som ligger i smukke omgivelser i København K med
udsigt til Kongens Have og Gothersgade, men der vil også være et tæt samarbejde med vores
hoteller i henholdsvis Tisvildeleje og København.

Som udgangspunkt er stillingen 15 timer fordelt på alle tre hoteller. Vi foretrækker at starte
med timeafregning på faktura.

Ansøgning og CV
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at os på HR@kolpinhotels.com.

Send din ansøgning på mail job@kolpinhotels.com og vedlæg dit CV med billede og en
ansøgning. Skriv gerne ”Designkoordinator” i emnefeltet.

Få mere information om vores hoteller her: www.kolpinhotels.com

Vi behandler ansøgninger løbende og fortroligt og opslaget vil blive taget ned, når stillingen
er besat.

