
Dragsholm Slot i smukke Odsherred en time fra København søger en housekeeper til tiltrædelse snarest. Grundet 
travlhed udvider vi nu staben og ruster os til fremtiden. 

Stillingen indebærer både rengøring af restauranter, stuer, saloner og værelser samt servering af morgenmad 
for hotellets overnattende gæster. Dertil indebærer stillingen ligeledes ansvar for forplejning ved møder og 
konferencer. Der bidrages i det daglige arbejde med at holde Dragsholm Slot rent og pænt, altid med fokus på selv 
den mindste detalje samt et nærværende værtskab i stuerne og restauranterne.   

Din profil:
• Du har relevant erfaring med rengøring
• Du er serviceminded, høflig og behjælpelig overfor alle hotellets gæster  
• Du trives med travlhed og dynamik og kan indgå i et større team med forskelligartede opgaver 
• Du har en god fysik 
• Du er organiseret og detaljeorienteret  
• Du værner om de smukke omgivelser og den historiske bygning og bidrager til, at disse fremstår på bedste vis  
• Du tør tage ansvar og gå forrest for at opretholde den høje kvalitet i rengørings- og serviceniveau 

Vi tilbyder:
En spændende og udfordrende stilling, hvor gæster, gode kolleger, udvikling, kvalitet og unikke oplevelser er i fokus. 
Et professionelt, men uhøjtideligt arbejdsmiljø, hvor vi tager et fælles ansvar for opgaverne, passer på hinanden 
og giver vores gæster unikke oplevelser. Gode medarbejderfordele, f.eks. rabatter i vores koncern, som også tæller 
Jørgensens Hotel i Horsens samt Brdr. Price i København, Aalborg og Herning. 

Kontakt:
Ansøgning sendes til job@dragsholm-slot.dk
Samtaler afholdes løbende. Vi ser frem til at høre fra dig. 

Arbejdssted: Dragsholm Slot - Dragsholm Alle 2A, Vindekilde 4534 Hørve
Tiltrædelse: efter aftale

Dragsholm Slot søger: HOUSEKEEPER

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. 


