Dragsholm Slot søger: Runner til Herskabsstalden
Arbejdssted: Herskabsstalden | Dragsholm Slot - Dragsholm Alle 2A, Vindekilde 4534 Hørve
Tiltrædelse: efter aftale
Til juni slår vi dørene op til vores mad hus i Herskabsstalden. Vi er i fuld gang med at renovere den gamle
Herskabsstald fra 1857 med respekt for historien. Det bliver et madhus med fokus på lokale råvarer, god vin,
slotsbutik med lokale producenter, reception og meget mere.
Vil du være med til at sætte vores gæster i fokus med godt værtskab, er engageret, ansvarsfuld og vil være en del af
et hold som respekterer hinanden, så er det dig vi leder efter til vores nyeste koncept på Dragsholm slot.

Dragsholm Slot
Dragsholm Slot rummer restauranter og hotel
og tilbyder sale og saloner til selskaber, møder
og konferencer. Der er 3 restauranter og 41
hotelværelser, hvoraf 21 af disse er placeret i en
tilstødende bygning.

Din proﬁl:
• Erfaring er ikke et must
• Du trives i et dynamisk miljø, med høj fart
• Du har et stort smil og åbent sind
• 5-10 timer om ugen (1–2 vagter, typisk aftenarbejde, hovedsageligt fredag el. lørdag)

Vi tilbyder:
• At blive en del af en spændende og attraktiv arbejdsplads i ﬂotte, historiske lokaler
• Frihed under ansvar og en ﬂad organisationsstruktur
• Gode arbejdsforhold
• Et arbejdsmiljø med den ”gode tone”
Det er altafgørende for dig at være en del af en arbejdsplads, hvis formål harmonerer med dit eget. Du vil fra din
første arbejdsdag her opleve, at dine kollegaer - ikke blot i Herskabsstalden, men på hele Dragsholm Slot - er
ildsjæle. Det handler nemlig om at sikre, at gæsteoplevelserne lever op til de unikke ydre rammer, som gæsterne
inviteres ind i Herskabsstald og på hele Dragsholm Slot.

Kontakt:
Er du nysgerrig på jobmulighederne eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores HR Chef
Kristine Christensen på k.christensen@dragsholm-slot.dk.
Lyder det som noget for dig, så send os dit CV allerede i dag på mail: h.irming@dragsholm-slot.dk.

