
	

	 	 	

ER DU VORES NYE EVENT TJENER? 
 

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 eventtjenere til vores 5 stjernede team til at hjælpe med servering, klargøring og afvikling af events. 

Stillingen er deltids og du kan selv være med til at bestemme dit timeantal.  
Vi søger tjenere som kan arbejde både i hverdage og weekender, kan du kun hverdagsaftener og weekend er 

dette også helt ok.   
Du refererer til Tjenere Team Lederen. 

 
Hvem er du…. 

- Du har min. 3 måneders erfaring som tjener, kan gå med 3 tallerkener og skænke vin 
- Du er super serviceminded og sans for at yde gæsteservice på højeste niveau   

- Du møder altid gæsten og din kollegaer med et smil 
- Du har altid ja-hatten på, er positiv og udadvendt 

- Du er fysisk stærk og kan klare trappetrin og lange dage… og har stadig et smil på læben 
- 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 

- Mulighed for at udvikling 
- Løn efter kvalifikationer 

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

udløb. 

Ansøgning sendes til camilla@jomfruensegede.dk 
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Camilla Nielsen på 2750 9044.   

	


