
TRINITY Hotel & Konference Center A/S søger en 
HOTELCHEF med fokus på salg og unikt værtskab

Fredericias største hotel- og konferencecenter – og et af de mest anerkendte i Danmark – har 

en ambitiøs vision om vækst og er i rivende udvikling. Derfor søger vi en erfaren hotelchef til at 

understøtte og videreudvikle hotelsalget.

Trinity er den foretrukne samarbejdspartner i Trekantområdet for møder, konferencer og fir-

mahotelovernatninger. Samtidig er vi ofte førstevalget for private selskaber og arrangementer. 

Og vi ønsker at tiltrække endnu flere gæster, såvel hvad angår firmahotelovernatninger, som 

danske og udenlandske feriegæster.

Som hotelchef bliver du del af en Trinitys chefgruppe, hvor værdier og kvalitet er grundlæggen-

de pejlemærker, og du bliver ansvarlig for receptionens daglige ledelse med 6 medarbejdere, 

tillige med afløsere, samt salgsoptimering af hotelværelser.

Hotelchefen er ansvarlig for den strategiske udvikling af hoteldelen, herunder produktudvikling 

i receptionen. For receptionens vedkommende er det salgsoptimering, udvikling af kundegrup-

per, optimering af hotelaktiviteter samt udarbejdelse og indgåelse af individuelle firmahote-

laftaler lokalt og på landsplan, kontakt til rejse- og turistbureauer, turoperatører, OTA’er etc.  

BUSINESS CLASS HOTEL CELEBRATIONS EVENTS

GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · 7000 FREDERICIA

TRINITY.DK

KVALIFIKATIONER
• Erfaring fra lignende stilling i branchen, solid ledelseserfaring og lokalkendskab.

• Kompetent, salgs- og serviceorienteret, drive og god energi.

• Gode samarbejdsevner på tværs af organisationen og evner at bidrage konstruktivt til hold-

bare helhedsløsninger.

• Stort overblik og kan håndtere mange opgaver samtidigt.

• God kommunikator, sprogkyndig, løsningsorienteret og inspirerende.

• Selvmotiverende, selvledende og initiativrig, og går altid foran.

• Positiv livsindstilling og er anerkendende i rollen som chef og kollega.

TRINITY HOTEL & KONFERENCE CENTER A/S TILBYDER
• Ansættelse på Fredericias største hotel- og konferencecenter, hvor udvikling, kvalitet, ser-

vice og trivsel dagligt er i højsædet.

• En arbejdsplads med mange, spændende opgaver, herunder at drage omsorg for, at Trinitys 

65.000 årlige gæster ta’r glade herfra og kommer igen.

• Mulighed for, sammen med en kompetent chefgruppe, at løfte Trinity til nye højder.

• Faglig og personlig udvikling via deltagelse i bl.a. relationsskabende netværk.

Rekrutteringen varetages af JBS Vinderrekruttering. Kortfattet ansøgning 
med CV og foto skal sendes til jbs@vinderrekruttering.dk senest den 23. 
november 2015 - mrk. Hotelchef-Fredericia. Spørgsmål vedr. stillingen kan 
rettes til John Sørensen, JBS Vinderrekruttering på tlf. 2370 1111.

Samtaler afholdes løbende.

TRINITY Hotel & Konference Center A/S har en enestående naturskøn beliggenhed ved den 
gamle Lillebæltsbro (obs: Bridgewalking). Med en konferencekapacitet op til 650 gæster, en 
lang række topmoderne mødelokaler, 153 velindrettede værelser, og restauranter med et højt 
gastronomisk niveau, er hotellet en af de største medspillere i Trekantområdet. Trinity er ni år i 
træk blevet kåret som et af Danmarks bedste.
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