
HOTELCHEF SØGES TIL ET AF BORNHOLMS SKØNNESTE HOTELLER

Til Strandhotellet i Sandvig søger vi en hotelchef med en stærk kommerciel baggrund, lederprofil og 
hoteldrift forståelse. Strandhotellet er smukt placeret ud til Østersøen og Sandvig strand og råder 
over 40 værelser, restaurant, imponerende balsal samt konferencefaciliteter. Strandhotellet drives 
professionelt i samarbejde med en del af ejerkredsen der er bosat på Bornholm. Hotellet har det  
seneste år gennemgået en omfattende renovering, og fremstår derfor unik, charmerende og i  
bedste stand. Strandhotellets unikke historie, brand og drift af medarbejderne sikrer hver dag,  
at gæster får følelsen af at besøge et varmt og privat hjem. Stemningen er tro mod stedet naturlige 
omgivelser og historie.

HOTELCHEF STILLINGEN
Med reference til bestyrelsen, er ansvaret klart defineret i en stillingsbeskrivelse med hovedområder-
ne indenfor ledelse, salg, drift, økonomi og personaleledelse. Stillingen har til formål at sikre, at den 
overordnede strategi for hotellets afspejles med en kommerciel hospitality ledelsestilgang, hvor det 
eksisterende brand støttes med forståelse for Strandhotellets medarbejderkultur og værdier.

DIN HVERDAG PÅ STRANDHOTELLET
Som hotelchef vil du i samarbejde med hotellets øvrige ledelse udvikle og lede hotellet. Du skal 
sikre, at konferencekonceptet får standarder, der kan måle sig på internationalt niveau. Du får det 
overordnede ledelsesansvar for en ”personalefamilie” i restaurant, køkken, reception, housekeeping, 
vedligehold m.m. 

DINE ARBEJDSOPGAVER
g Ansvar for den daglige drift og løbende optimering af hotellet
g Ansvar for den daglige ledelse af hotellet
g Ansvar for udvikling, oplæring og motivering af hotellets medarbejdere
g Budget- og økonomiopfølgning
g I samarbejde med ejerkredsen, at skabe positive tiltag for alle segmenter
g Ansvar for kundekontakt i forbindelse med planlægning af diverse arrangementer
g Daglig fokus og synlighed i forhold til hotellets gæster
g Kvalitetssikring, udvikling og optimering af driftsopgaver og processer på hotellet
g Sikre et højt kommunikations- og informationsniveau til medarbejdere og kunder
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DIN PROFIL

Som hotelchefen er du en stærk og synlig leder. Med en kommerciel og tal/regnskabsstærk profil kan du lede 
hotellet til det ypperste, varetage og udvikle potentialet hele året rundt med et fagligt dygtigt lederteam.
Den faglige baggrund og erfaring ligger indenfor drift og ledelse af et hotel, konference- event virksomhed 
og/eller lignende driftsmæssige virksomheder, såsom større restaurationer/kæder.

Med en visionær, positiv og nærværende personlighed ønsker vi, at alle får en oplevelse af et ekstraordinært 
højt serviceniveau. Med personlighed, kreativitet og nærvær. 

Strandhotellet har de seneste år markeret sig markant på det bornholmske hotelmarked og gennemgået en 
sand ”turn around” rent brandmæssigt, og delvist også kommercielt. Dette positive momentum skal sikres 
og videreudvikles til glæde for hotellets eksisterende samt nye gæster. Ydermere forventes det, at der skabes 
en markant vækst i B2B markedet i ydersæsonen. 

VORES REKRUTTERINGSPROCES
Ser du dig selv i ovenstående beskrivelse, og lyder det som dit fremtidige ståsted, for din karriere og 
ambitioner, så send os gerne dit CV, en kort men motiveret ansøgning og foto til 
Preben Nesager, Telling & Nesager, på Preben@TellingNesager.com eller Pia Bøgeskov, Telling & Nesager, 
på Pia@TellingNesager.com. Du er også velkommen til at stille yderligere spørgsmål på mail eller telefon 
på henholdsvis 2724 2724 eller 2518 6023.

Vi læser og behandler ansøgningerne som de modtages, så der er ingen grund er til at vente. 
Vi ser frem til at høre fra dig.

Strandhotellet 
Strandpromenaden 7 
3770 Allinge
T: 28182819
www.strandhotellet.dk


