
 

 

 

 

 

 

ER DU STUDERENDE OG KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE EN DEL AF VORES TEAM I 

IDRÆTTENS HUS HOTEL & KONFERENCE? - SÅ HAR VI BRUG FOR DIG. 

 

Til vores reception har vi brug for afløsere primært til at dække aften- og weekendvagter. Vi leder efter dig, 

der er udadvendt, kan arbejde selvstændigt, er smilende, frisk på nye udfordringer og for hvem, det at give 

noget af dig selv til såvel gæster som kolleger, falder helt naturligt.  

Vi er et team af engagerede mennesker, der sammen skaber det gode værtskab ved at være 

løsningsorienteret, fleksible og smilende. 

Idrættens Hus Hotel & Konference er en spændende arbejdsplads, hvor vi hver dag året rundt servicerer hele 

Idrættens Hus. Her har Danmarks Idrætsforbund og hovedparten af idrættens specialforbund samt eksterne 

lejere deres daglige gang. Huset summer af idræt og er en unik kombination af forretningsrejsende samt 

idrætsudøvere.  

Du ønsker: 

- et studiejob med mange udfordringer, og hvor to vagter sjældent er ens  

- hvor du bliver en del af et team, der samarbejder på tværs af alle afdelinger 

- et job hvor arbejdstiden primært ligger om aftenen i hverdagene og i såvel dag- som aftentimerne i 

weekenden 

- min. to vagter om ugen af min. 4 timers varighed 

 

Vi forventer, at du: 

- har en god portion gåpåmod og humor 

- har teknisk forståelse 

- kan arbejde selvstændigt og struktureret 

- er smilende og evner at bevare overblikket i travle situationer 

- skriver og taler dansk flydende og engelsk på mellemhøjt niveau 

Du får et studiejob hvor: 

- du tjekker vores gæster ud og ind 

- du er bindeleddet mellem de forskellige afdelinger via deling af information, opdatering af køresedler og 

indtastning i vores hotelsystem Picasso 

- du tager telefonen, besvarer mails og tager imod mindre bookinger  

- erfaring ikke er nødvendig, fordi vi lærer dig op i det, som du skal kunne 

- du får gratis træningsmuligheder 

- god løn 

 

Lyder jobbet som noget for dig, så send en kortfattet ansøgning og CV senest d. 24. juni til General Manager, 

Anne Mette Kyhn på aky@dif.dk. Samtaler vil blive afholdt løbende.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig.  
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