
	

	 	 	

ER DU VORES NYE OVERTJENER / EVENT AFVIKLER? 
 

Jomfruens Egede gennemgår en smukseringsprocess og åbner op for offentligheden som en hemmelig perle 
midt i naturen på Sydsjælland – som skaber oplevelser & minder for vores gæster.  

Vi åbner med 13 historiske gæsteværelser og suiter eller overnatning i et af vores 7 gæste værelser i  
Jagthyblen, hvor vores gæster kan drømme under hovederne af jagttrofæer fra skovens vilde dyr. 

Derudover er vi vært for at I kan have hele herregården for jeres selv til businessmøder, 
netværksarrangementer eller kreative Business Event, hvor vi tager naturen med på leg. Derudover huser vi 

bryllupper, hvor brudeparret og gæster har herregården hele weekenden, som var det deres eget.   
 

Om stillingen…. 
Vi søger en Team Leder / Event afvikler, som kan assistere I udviklingen af ‘Det Nye Jomfruens Egede’, som 
husets vært og værtinde. Du vil stå for servering, klargøring til events, hjælpe med tilberedning og anretning 
af morgenmad, samt andre lettere måltider. Du står for indkøb & varelagre, samt vagtplanering af Egede’s 

tjenerteam. Du assistere i bookingen af event, bryllupsplanlægning og værner om husets overnattende 
gæster, som var det dine egne i eget hjem. 

Du refererer til Direktøren. 
 

Hvem er du…… 
Du har min. 3-4 års erfaring som tjener eller kok fra restaurantionsbranche 

Du kan afvikle både store og arrangementer/event til perfektion 
Du kan anrette et let måltid og har gerne lidt erfaring i et køkken, ikke et must  

Du har kvalitetssans, leverer 5 stjernet service og har benene planet solidt på jorden  
Du har altid ja-hatten på, er positiv og udadvendt - og har altid et smil på læben 

Du er fysisk stærk og kan klare trappetrin og lange dage… og har stadig et smil på læben 
Du er komfortabel ved OfficePakken og kan navigere selvsikkert i Word og Excel 

Du har kørekort & ren straffeattest 
 

Vi tilbyder….. 
Den smukkeste arbejdsplads i Danmark med udsigt til skov og marker 
Et lille team af gode kolleger, hvor vi sætter fokus på at have det godt 

En fuldtidsstilling med mulighed for at udvikling af både dig selv og Jomfruens Egede 
Vi tilpasser gerne stillingen til dine kompetencer, mere erfaring og gåpåmod giver mere ansvar 

Løn efter kvalifikationer 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning  med CV, samt foto senest d. 20. januar 2019. 
Relevante kandidater kaldes til samtale løbende, og stillingen kan derfor besættes inden fristens 

udløb. 

Ansøgning sendes til info@jomfruensegede.dk 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Mette Steen på 2237 7232.   


