
  

Elev til Hotel Kong Arthur 
 
Har du et stort servicegen? Drømmer du om at være i en virksomhed, hvor der er 
skønne og sjove kolleger og mulighed for udvikling? Og er du derudover udadvendt 
og fleksibel? Så kan du meget vel være den elev, vi søger til Hotel Kong Arthur.  
 
Som elev på Hotel Kong Arthur er du det første ansigt, vores gæster møder, når de træder ind i 

lobbyen. Her er det din og dine kollegaers opgave at ”gribe” gæsten, og få dem til at sænke skuldrene 

og slappe af – lidt som om de netop er trådt ind ad døren hjemme hos dem selv. Det er den tryghed og 

følelse af at være hjemme, som vi vægter højt og altid prøver at give til vores gæster. 

Vi forventer, at du:  

▪ er passioneret i forhold til værtskab og elsker at yde en god og personlig service. 

▪ er ambitiøs, har gå-på-mod og har lyst til at lære nyt.  

▪ er god til at bevare overblikket – også i travle situationer. 

▪ ikke er bange for konstruktiv kritik og trives med tillid under ansvar. 

▪ taler dansk og engelsk, og måske endda kan gøre dig forståelig på andre sprog. 

▪ har interesse for det der sker i København – og lyst til at dele dine bedste tips om byen med 

vores gæster. 

▪ har et godt humør og en positiv tilgang til livet, som gør hverdagen sjov for alle. 

 

På Hotel Kong Arthur er du med til at 

▪ give den service, der er afgørende for, at Hotel Kong Arthur fortsat er et af de bedste hoteller i 

København. 

▪ få vores gæster til at føle sig hjemme og velkomne. 

▪ tjekke vores gæster ind og ud.  

▪ give vores gæster det bedste af København, gerne med udgangspunkt i dine egne oplevelser i 

byen.  

▪ håndtere bookinger og besvare henvendelser fra gæster på e-mail og telefon. 

▪ tage dig af diverse ad hoc-opgaver, bl.a. forberedelse af gæsternes ankomst.  

 

Du kommer til at indgå i vores team af dygtige værter på en humørfyldt arbejdsplads med motiverede, 

stolte og ansvarsfulde kolleger. Fælles for os alle er, at vi elsker vores job og vores gæster, og det vil vi 

også gerne have, at vores nye kollega kommer til.  

Vi glæder os til at høre fra dig! Send en kort ansøgning og CV til job@arthurhotels.dk. Skriv ”Elev” i 

emnefeltet. Vi indkalder løbende til samtaler. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at 

kontakte Head of Service Julie Bjarking Jensen på mail: jbj@arthurhotels.dk. 

 

De bedste hilsner 

Arthur Hotels 

 

________________________________________________________________ 
 

Arthur Hotels – come as guest, leave as family  

Arthur Hotels består af Hotel Kong Arthur og Ibsens Hotel, der begge er boutiquehoteller i det skønne 

Nansensgadekvarter i København. Vi holder meget af vores gæster, vores omverden og ikke mindst af hinanden, 

hvilket giver en helt unik kultur og et sammenhold ud over det sædvanlige. Det smitter af på vores gæster og gør, at 

mange vælger at komme igen og igen. Vi er et mangfoldigt team på i alt lige omkring 100 medarbejdere.  
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