
    

Idrættens Hus Hotel & Konference I Brøndby Stadion 20 I 2605 Brøndby I T: 43262626 I idraettenshus.dk 

 

Kan du skabe serviceoplevelser på absolut eliteniveau? 

  

Idrættens Hus søger en konferencevært/-værtinde, der ligesom mange af vores gæster opererer på et absolut 

eliteniveau. Du skal brænde for at yde den bedste service, være fleksibel og god til at kommunikere med 

kollegerne. Du skal kunne spille både dig selv og kollegerne gode. Vi søger en engageret, smilende og loyal 

kollega, der er klar til at påtage sig et ansvar, og som evner at gå det ekstra skridt for såvel kolleger som 

gæster. 

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

Idrættens Hus lige fra de ansatte til elite idrætsudøvere, konferencegæster, håndværkere og 

forretningsrejsende.  

Din primære arbejdstid vil være mandag til fredag i tidsrummet 7-18. Aften- og weekendarbejde må forventes, 

men vil være begrænset. 

Din jobfunktion bliver at: 

• Servicere vores konferencegæster 

• Være bindeled mellem gæster og de øvrige afdelinger 

• Sikre at mødelokalerne altid er præsentable 

• Hjælpe til I vores kantine, der hver dag bespiser mellem 250-300 kolleger 

• Gå med leveringer ud til de mange mødelokaler rundt omkring i hele huset 

• Diverse ad hoc opgaver 

Vores kommende kollega er: 

• servicemindet  

• engageret og loyal  

• en problemknuser  

• fleksibel 

• entusiastisk  

• handlekraftig og beslutningsdygtig. 

• er lærenem og forstår at tilpasse sig husets rammer og puls 

Du bliver en del af en arbejdsplads, hvor vi bevæger os mod fælles mål, og hvor kreativitet går hånd i hånd med 

ros, anerkendelse og frihed under ansvar. Vi interesserer os for hinanden og søger altid løsninger frem for 

konflikt.  

 

Løn efter kvalifikationer – hertil kommer attraktiv pensionspakke samt diverse personalegoder. 

Send en kortfattet ansøgning og CV til restaurantchef, Suna Meihlen på sum@dif.dk. Har du spørgsmål til jobbet 

er du velkommen til at kontakte Suna på tlf.: 60 38 12 61 

Ansøgningsfrist er den 30. april 2022 med start hurtigst muligt. Samtaler vil blive afholdt løbende. 
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