
Opgaver:
• Optimere salg af overnatninger ved korrekt prissætning, styring 

af variabelt prissystem og overbevisende salgsevner.
• Daglig drift, synlighed i spidsbelastede perioder og styring af års-

kalender.
• Du kan se frem til at kommunikere og samarbejde med mange  

forskellige kolleger på tværs af afdelinger og niveauer.
• Du går forrest, når du ansætter og leder teamet i receptionen på 

4-12 personer (sæsonudsving).

Den helt rigtige »Jesperhus ånd«
• Vi ligger vægt på tillid, nærvær og ambition, som guider os i 

vores måde at agere på, både overfor dit personale, øvrige  
kolleger og gæsterne.

• Vi værdsætter fleksibilitet, ærlighed og social kompetence.
• Du skal kunne skabe en god relation til mennesker, du aldrig har 

mødt og sende smil og gode vibrationer gennem din telefon og 
dine mails - og du elsker selvfølgelig børn. 

Systematisk og struktureret relationsbygger
• Du skal kunne forstå dine gæster og formidle den særlige stem-

ning og de tilhørende oplevelser, der følger med et ferieophold 
hos os. 

• Du har styr på statistikker og flair for IT og dermed også kunne 
lære at anvende vores systemer og være åben for udvikling heraf. 

• Du er god til kundebesvarelser på bl.a. facebook og trustpilot.
• Du bidrager til en god hverdag med humor, overskud og du evner 

at klare pressede situationer med gode løsninger.

Vi tilbyder
• Du bliver en del af et team, der leverer underholdning til de små 

gæster og gode ferieoplevelser til de store.
• Et arbejdsmiljø der er præget af glade gæster i feriestemning, 

hvor vi lægger vægt på høj kundetilfredshed.
• En flad organisation med en uformel omgangstone, hvor der er 

mulighed for udvikling og medindflydelse.
• Mange personalegoder.
• Fuldtidsstilling med varierede arbejdstider.
• Løn efter kvalifikationer.

Erfaring fra lignende stilling er en fordel.
Ansættelse hurtigst muligt.
Ansøgningsfrist d. 1. februar 2020 til peter@jesperhus.dk.
Yderligere oplysninger kan fåes hos peter@jesperhus.dk.

RECEPTIONS- OG
BOOKINGCHEF

SØGES

Kunne du tænke dig at være chef på en virkelig 
travl og god arbejdsplads med gode kolleger og  
udfordrende opgaver? Ja, så er receptionen i 
Jesperhus det helt rette sted for dig. 


