
Til nyoprettet stilling som ”vært” / F&B chef søges en velkvalificeret og erfaren medarbejder, 
som selvstændigt kan varetage den overordnede drift af gourmetrestaurant Strandpavillonen, 
brasseri/cafe Ship Inn, samt selskaber og kursus aktiviteter.  

F&B chefen referere direkte til badehotellets 2 ejere, og indgår i ledelsesgruppen, hvor
ansvaret for hele hotellets aktiviteter samles. 

Da den ene af hotellets ejere er køkkenchef er dette uden for F&B chefens område, men i 
samarbejde med køkkenchefen skal der udvikles på menuer, sortiment etc. Herudover kan 
nævnes ansvarsområder som salg og aftaler, indkøb, vagtplaner, sortiment, events, oplæring 
og kompetenceudvikling, regnskab, afregning etc. etc. 

Vi forestiller os en hverdag som er præget af aftaler for arrangementer, administrative  
opgaver, indkøb og en prioriteret andel af gæstekontakt, hvor du helt naturligt indtager 
værtsrollen. Men også en hverdag hvor der skal være plads udvikling af ide’er og tiltag til 
den korte og lange bane. 

Badehotellets hovedprodukter er ophold og ferie med spisning, alm. værelsesovernatninger, 
a la carte i Strandpavillonen og Cafe og brasseri Ship Inn. Herudover en mindre afd. for 
selskaber og konferencer. I alt hvad vi gør er målet at give gæsterne en god totaloplevelse, 
baseret på høj kvalitet, service fra hjertet, gode råvarer og økologi, kombineret med oplevelser 
ved Vadehavet og Vestkysten.   

Læs mere på næste side >>

F&B chef
Vi søger en

til spændende og selvstændig stilling på 
Hjerting Badehotel, 6710 esbjerg 



Tiltrædelse og løn
Tiltrædelse og lønpakke aftales individuelt. 

Ansøgning sendes til pilegaard@hjertingbadehotel.dk 
Ansøgninger vil blive besvaret løbende, uden egentlig ansøgningsfrist. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til 
Søren Pilegaard på tlf. 41892604. 

Kort om Hjerting Badehotel

Hjerting Badehotel er beliggende i 
Hjerting, 9 km. nord for Esbjerg, helt ned 
til stranden ved Ho Bugt/Vadehavet.
 
Hotellet består af 31 værelser og suiter, 
16 ferielejligheder, gourmetrestaurant 
Strandpavillonen, Cafe og brasseri Ship 
Inn samt konference og selskabslokaler.  

Hotellet beskæftiger ca. 70-80 hel og 
deltidsansatte.

Læs mere på
www.hjertingbadehotel.dk


