
Fuldtidsansat til luksushotel i Ærøskøbing 
 
Har du lyst til at opleve skønne Ærø i din fritid og arbejde med høj kvalitet. Så har du nu chancen 
på Hotel The Monica i Ærøskøbing på Ærø.  

 
Hotel The Monica søger en helårsansat fuldtidsmedarbejder, der indgår i alle aspekter af det 
daglige arbejde med The Monicas butik, restaurant og hotel sammen med mig, Monica 
Conradsen, der ejer og selv driver virksomheden.  
 
Om arbejdspladsen 
Hos os har vi en uformel tone, let til smil og hele tiden fokus på at give vores gæster en oplevelse, 
som de måske end ikke har drømt om. Vi hjælper hinanden og læringskurven er stejl, fordi vi vil 
overraske positivt i alt hvad vi gør lige fra stegen i ovnen til de bløde lagner. 
 
Om dig og dine opgaver 
Vi har brug for dig fuld tid hurtigst muligt – på ubestemt tid. Dine primære opgaver vil være 
inden for roomservice, stueklargøring samt drift af hotellets butik, som er fyldt med smukke 
varer.  
 
Du skal være klar på både simple og komplekse opgaver – og gerne få øje på dem, før jeg, 
Monica, selv gør det. 

 
Det er en fordel, at du har erfaring fra hotel eller butik, men det er ikke et krav. Du skal være 
initiativrig, løsningsorienteret, have ordenssans, fornemmelse for værtskab og stor lyst til det 
personlige møde med gæsterne. 
 
Du skal være klar på at lægge flest timer om sommeren, som pt. er vores højsæson, og 
færrest timer om vinteren. 
 
Min forventning er, at du er bosættende på Ærø, mens du er ansat ved The Monica. 

 
Om The Monica 
Hotel The Monica er et lille luksushotel i hjertet af Ærøskøbing.  
 
Hotellet åbnede i 2017 med to dobbeltværelser og tilhørende butik. I maj 2021 åbner hotellet 
med en ekstra luksus suite i et nyrenoveret baghus.  
 
Hotellets standard udgøres af et højt værtskab i mødet med hver eneste gæst. Opholdet hos 
The Monica er under hver indtjekning prioriteret med lækre råvarer, smukke omgivelser samt tid 
og ro til den personlige service. 

 
Find mere information om hotellet på vores hjemmeside themonica.dk. 
 
Ansøgning 
Hvis du har interesse i at være en central del af Hotel The Monica, så send straks en ansøgning på 
mail til hotel@themonica.dk.  
 
Hvis du har spørgsmål til jobbet, kan du kontakte mig, Monica Conradsen, på telefon 25 63 09 01. 
Vær dog obs. på, at jeg pt. har meget travlt og derfor kan være svær at fange. 

http://www.themonica.dk/
mailto:hotel@themonica.dk

