
 

 

 Deltidsnattevagt på Ibsens Hotel  
- det perfekte studiejob!  
 
 
Leder du efter et fleksibelt studiejob, og foretrækker du at arbejde om natten? Må 
det samtidig gerne være i en virksomhed med et passioneret team og en hyggelig 
atmosfære? Og har du samtidig overskud til at gøre en forskel for vores dejlige 
gæster? Kan du svare ja til det hele, er du lige den, vi står og mangler! 
 
Om jobbet  
Vi søger flere servicemindede værter til Ibsens Hotel i det skønne Nansensgadekvarter nær 
Nørreport. Som vært har du ansvar for, at vores gæster får en rigtig god behandling og føler 
sig godt tilpas. Du skal sørge for at vores sikkerhedskultur bliver varetaget, check ind og ud af 
gæster, lægge bookinger ind og andre administrative opgaver - servicere- og rengøre i baren. 
Vigtigst af alt skal du yde omsorg for vores gæster, og stå imødekommende klar, når gæsterne 
har brug for din hjælp.  
 
Om dig  
Du er smilende og udadvendt og elsker at gøre andre mennesker glade. Du taler flydende 
dansk og du er også meget dygtig til at tale engelsk. Du behøver ikke have erfaring som 
receptionist, så længe du har masser af mod på at lære nyt og er imødekommende og 
udadvendt over for såvel gæster som kollegaer. Det er nemlig vigtigt for os at have et skønt og 
professionelt team, der har det godt sammen, for kun sådan kan vi sikre at vores gæster tager 
herfra, med den bedste oplevelse.  
 
Ibsens Hotel - Come as guest, leave as family  
Vi er en glad og skøn arbejdsplads med ansvarsfulde, passionerede og dygtige kolleger. Vi 
giver plads til udfoldelse, og vi viser tillid og vi arbejder med en positiv feedback kultur. 
 
Vi tilbyder deltidsstillinger med en garanteret arbejdstid på ca. 10 timer i gennemsnit pr. uge. 
Der vil være mulighed for at supplere op med flere vagter løbende. Der er primært tale om 
nattevagter, men morgen- og aftenvagter vil også forekomme.  
Vi er åbent alle ugens syv dage, så vi søger dig, som er fleksibel, og som gerne står til rådighed 
ved sygdom og travlhed. Opstart vil være hurtigst muligt.   
 
Send en kort ansøgning og CV til job@arthurhotels.dk, og skriv ”Deltidsnattevagt” i 
emnelinjen. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Head of Service, Julie 
Jensen på jbj@arthurhotels.dk  
 
 
 
 
 
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, der hele 
tiden udvikler sig. Arthur Hotels vil pr. 1. januar 2024 være en røgfri arbejdsplads.  
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