
Receptionist i højsæson til Camping i Blokhus I/S på Blokhus Natur Camping 

Vejret i Blokhus kan vi ikke gøre noget ved, men vi kan sikre en service i 
verdensklasse. En kundeservice, som gæsterne gerne vil tilbage til. 

Er du en ansvarlig og handlekraftig person, som vægter ordentlighed og god service højt?  
Forstår du, at det første møde med gæsten er altafgørende for gæstens oplevelse af en service i 
verdensklasse?  
Kan du holde hovedet koldt i pressede situationer, og er du god til at strukturere en ofte travl 
arbejdsdag?  
Så er det netop dig, vi har brug for til den kommende sæson. 

Camping i Blokhus I/S er et ejerledet familieforetagende, som ejer og driver to campingpladser 
beliggende i og nær Blokhus i Jammerbugt Kommune. Vi søger til sæson 2022 en 
receptionist/butiksmedarbejder til vores reception/butik på Blokhus Natur Camping. 

På Blokhus Natur Camping arbejder vi målrettet med bæredygtighed og natur. Vi er i denne vinter 
blevet nomineret for dette arbejde to gange. Først hos ADAC, den store tyske camping union og 
senest til en pris i Danish Camping Awards. 
Vi er certificeret med GreenStay, den danske campingbranches grønne certificering. 

Vores reception/butik er delvis selvbetjent, men vi sætter en ære i at være tilgængelige for vores 
gæster nogle timer hver dag.  
Der er tale om en tidsbegrænset stilling fra 21/6-2022 til 7/8-2022 med fast 25 timer ugentligt. 
Arbejdstiden er 07.30-12.30. Vi planlægger sammen hvilke 5 dage i ugen, du arbejder.  

Du skal være indstillet på, at kunne arbejde hele perioden, da det er dér, vores gæster har brug for 
din service.  

Dine primære arbejdsopgaver bliver:  

• Kundeservice i verdensklasse ☺ 

• Ind- og udtjekning af gæster på pladsen via vores bookingsystem, Next-stay 

• Servicere gæster i butikken og morgenmadscafeen 

• Besvare telefonopkald og mails 

Vi forestiller os, at du har en uddannelse indenfor turisme, eller er studerende indenfor samme. Vi 
ser gerne, at du har erfaring med turister fra tidligere jobs, og at du har lyst til at indgå i et team af 
servicemedarbejdere, der arbejder, når andre holder ferie. 
Det kan være muligt at få flere timer i receptionen på vores anden campingplads, Blokhus By 
Camping. 
 
Som person forventer vi, at du er udadvendt, positiv og nysgerrig – at service og smil falder dig 
helt naturligt. Vores fornemmeste opgave er nemlig at give vores gæster en god og mindeværdig 
ferie, som de har lyst at komme tilbage til.  
Du skal kunne se dig selv arbejde i en virksomhed, hvor travlhed og arbejdsbyrde er præget af 
sæsonudsving, vejr og agurketid, og hvor hverdag og weekend ofte flyder sammen for gæster 
såvel som for lejrchefer. 



Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Lejrchef, Inge 
Vestergaard, på +45 2991 3714.  

Ansøgningsfristen er 23/3-2022. Vi forventer at afholde samtaler løbende, så send din ansøgning 
samt CV afsted snarest muligt til inge@campingiblokhus.dk. Skriv Receptionist, Blokhus Natur 
Camping i emnefeltet. 

Vores højsæson begynder den 26/6-2022, hvorfor oplæring finder sted i perioden fra den 21-25/6. 
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