Selvkørende, ambitiøs og idérig daglig leder til Kurbad Limfjorden, søges. Med naturlig sans for
service og hænderne skruet helt rigtigt på
Kurbad Limfjorden er et 900 kvadratmeter stort luksuriøst og nybygget spa- og wellnesscenter, beliggende
på havnen i Struer med direkte udsigt over Limfjorden og Venø Bugt.
Vi er et kurbad. Vi er ikke tilknyttet restaurant, hotel eller andre udenoms faciliteter. Derfor kender vi vores
kerneprodukt til bunds og vores fornemste opgave er, at give vore gæster en helhedsorienteret oplevelse af
forkælelse, hvor de får ro, velvære og ny energi. Det er hvad vi gør – hverken mere eller mindre – og vi er
stolte af vores faglighed og sætter en ære i at levere på allerbedste vis. Hver eneste gang.
Vi tilbyder:
Vil du have en hverdag med masser af afveksling, kontakt til mange mennesker og klare mål at gå efter, så
er jobbet noget for dig.
Du er:
Vi søger en daglig leder til at tage ansvar for og forestå og varetage den daglige drift af Kurbad Limfjorden.
Dine opgaver består bl.a. af optimering af daglige processer, sikring af lovkrav, ansættelser og planlægning
for personale, sikre tilstrækkeligt udbud af behandlinger og meget andet.
Du kan dit købmandskab, du har kommerciel flair og er stærk i koordinering af eksterne salgs- og
markedsføringsaktiviteter, opsøgende salg og planlægning af arrangementer. Desuden kræver stillingen at
du har forståelse for at jonglere med tal og også gerne en vis erfaring med enten Wellness, behandling eller
fitness.
Du kan:
•
•
•
•
•
•
•

Du er udadvendt, innovativ og ”god-til-mennesker”
Du kan arbejde selvstændigt og er disciplineret
Du har salgserfaring og kan dokumentere dine gode resultater
Du kan udvikle og vedligeholde kommunikationen med kunderne
Du kan sikre effektive, interne processer der bidrager til videreudvikling og optimering
Du har flair for økonomi og stor forretningsforståelse
Du driver forretningen samvittighedsfuldt og med passion, som var det din egen. Overvejer du,
over tid, at indgå i en forpagtning eller på anden vis overtage et større ansvar for Kurbad
Limfjorden, ser vi dette som et yderligere plus

Du får:
•
•
•
•

Frihed under ansvar
Gode arbejdsforhold med højt til loftet
Et job med udviklings- og ekspansionsmuligheder
Skønne og luksuriøse rammer at bedrive dit virke, inden for

Ser du dig selv i ovenstående beskrivelse, og lyder dette som det rette, fremtidige ståsted, for din karriere
og dine ambitioner, så send os gerne dit CV samt en motiveret ansøgning i pdf-format til Partner Mette
Ravn Arnold, TN Manpower & Training på Arnold@TellingNesager.com. Du kan også stille yderligere
spørgsmål du måtte have, på denne mail, eller på telefon 6116 4400. Vi læser og behandler dit kandidatur,
som ansøgninger modtages, hvorfor der ingen grund er til at vente. Vi ser frem til at høre fra dig.
Velkommen til Kurbad Limfjorden – Wellness og spa med fantastisk udsigt!

To af Skandinaviens mest erfarne og respekterede hotelfolk med sammenlagt over 50 års erfaring fra branchen står bag Telling & Nesager, som
sammen med et kompetent team tilbyder en lang række ydelser inden for servicebranchen generelt, med særligt fokus på hospitality-sektoren.
Vores mange års erfaring med drift og ledelse gør os til oplagte sparringspartnere, når der skal investeres i nyt, eller det eksisterende skal fornys eller
forbedres. Vores analytiske, men pragmatiske tilgang sikrer det bedste grundlag for de mange afgørende beslutninger, der ligger forud.

