
 

Hotel-talenter: Tjener, kok, 

ejendomsserviceteknikker og receptionist 
Nysgerrig på hotel, service- og restaurationsbranchen?  

 
Fagområder: Receptionist, tjener og ejendomsservicetekniker, køkken/kok. 

 

Målgruppe: Afhængig af, hvilket talent man har, vælger man enten; 

- Nyde at yde en god kundeservice? Så søg tjener eller receptionistlinjen. 

- Er du god til at assistere med teknik? Så søg ejendomsserviceteknikker. 

- Vil du udfolde dine gastronomiske talenter? Så søg linjen som kok. 

 

Der kræves ingen erfaring udover lysten til at lære mere. Vi tager dig med ind i 

hjertet af servicebranchen, hvor du vil lære, at dine talenter er vigtige og 

værdsatte. 

 

Indhold: Talentforløbene foregår på et af de 11 ARP Hansen hoteller i 

København (Tivoli Hotel, Nyhavn 71 m.fl.), alt efter hvor deres profil passer. 

Alle hoteller ligger centralt i København. 

 

Forår 2022: Alle interesserede elever inviteres til infomøde på Tivoli Hotel d. 

24. maj kl. 14-16, hvor de præsenteres for de fire forskellige linjer af 

nuværende elever. Herefter tilmelder de interesserede sig en 

ansøgningsworkshop. Til workshoppen d. 7. juni 2022 lærer alle at ansøge. 

ARP Hansen Hotel Group har til lejligheden lavet fire opslag, der kan søges ift. 

linjerne: tjener, kok, ejendomsserviceteknikker og receptionist. Eleverne 

kommer til optagelsessamtale hos en af de 11 ARP Hansen hoteller. Eleverne 

optages på baggrund af samtalen og får deres plads på forløbet bekræftet før 

sommerferien. 

Efterår 2022: Over 10 uger møder eleverne én dag om ugen ude på hotellet, 

hvor de går i lære, får ansvar og arbejder side om side med den ansatte. 

Undervejs i forløbet samles alle elever på et hotel, hvor de lærer mere om 

fagligheden i servicebranchen. Afslutningsvis brillerer eleverne ved at spille 

en vigtig rolle i afslutningseventet, som afholdes på Tivoli Hotel, hvor 

forældrene også er inviteret. Desuden vil eleverne her modtage diplomer og 

skriftlig feedback. 

 

Max antal deltagere:  30 elever 

 

Klassetrin: 8.klasse (forår 2022), som bliver til 9. klasse (efterår 2022) 

 

Hvornår:  Forløbet kører i efteråret fra uge 34-44 (med undtagelse af uge 42) 

 

Hvor: Informationsmøde, tirsdag d. 24. maj kl. 14 - 16 TIVOLI HOTEL & 

CONGRESS CENTER, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København 

 

Tilmelding: Tilmelding er i første omgang kun til informationsmødet d. 24. 

maj. Eleven kan tilmeldes informationsmødet på to måder: Eleven kan skrive 

til virksomhedsbesoeg@kk.dk eller sms til 20334272 (oplys navn, klasse og skole) 

Læreren kan tilmelde eleven på https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=PWV9HUGWJK15 

 

Til forældre: Forældrene inviteres til afslutningseventet 

 

Kontakt: Søren Stange, mail: Y41D@kk.dk 

Om talentforløb 

 

Målet med forløbene er at 

udvikle talent gennem forløb 

med praksisfaglighed og 

virkelighedsnære 

udfordringer, der kan bidrage 

til refleksion over 

uddannelsesvalg. 

 

Skolen udvælger de elever, de 

vurderer, har talent indenfor 

fagområdet. Max 5 elever pr. 

skole. Lærer kan finde denne 

beskrivelse som separat fil på 

www.bedstsammen.kk.dk/skol

e/talent (til fx. vedhæftning). 

Elev og forælder skal godkende 

elevens deltagelse på 

talentforløbet, før lærer 

tilmelder eleven. Vær dog 

opmærksom på om forløbet 

har særlig udvælgelses-

procedure som udbyder står 

for. 

 

Eleverne står selv for 

transport. Skole og forældre 

skal overveje i hvilken grad 

eleverne har brug for følgeskab 

af lærer, forælder eller andre 

elever, fx den første dag, - og 

arrangere dette. 

 

De oplysninger om eleven der 

er givet ved tilmelding (fx 

email, klasse o.lign) videregives 

til leverandøren af 

talentforløbet og bruges kun 

ifm. forløbet  og slettes 

derefter. 
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