
 

 

 

 

 

 

Resumé  
Jeg har arbejdet med salg, kundeservice og drift i over 20 år, indenfor hotel, restauration, konference, events og 
senest indenfor Facility Management.  
 
Jeg har bestredet stillinger på operationelt og taktisk niveau, kombineret med flere strategiske projekter. 
Mine opgaver har varieret fra direkte kundeservice, salg og personaleansvar over procesoptimering og udvikling af 
salgsinitiativer til udarbejdelse af markedsføringsstrategier og implementering af disse.  
 
Jeg er vant til at arbejde, og koordinere, med flere afdelinger på tværs i organisationen og da jeg er meget 
omstillingsparat, motiveres jeg af at have mange forskelligartede opgaver, hvor jeg har en bred kontaktflade.  
 
Jeg trives med at løse opgaver selvstændigt, men finder også stor tilfredsstillelse i at fungere i et team, hvor 
samarbejde og dialog vægtes højt.   
 
Derfor er det vigtigt for mig at have mulighed for at udvikle og optimere processer, at tænke ud af boksen, og 
kontinuerligt for at gøre arbejdsgange mere smidige og skabe fremdrift, altid med kunden i fokus. 
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FAGLIGE KOMPETENCER  
 

LEDELSESOPGAVER  
• Direkte ledelsesansvar for 10-20 medarbejdere  
• Gennemførelse af MUS, MidTerm, 1-til-1 
• Daglig coaching, motivation og konfliktløsning 
• Facilitering af daglige teambriefs & teammøder 
• Vurdering af uddannelsesbehov, samt anden 

personlig udvikling  
• Ressourcestyring og planlægning  
• Planlægning og afvikling af personaletræning.  
• Sparring for øvrige medlemmer af ledergruppe  
• Networking på tværs af organisationen  
 
PERSONALEADMINISTRATION & HR  
• Udarbejdelse af jobbeskrivelse og stillingsannoncer  
• Modtagelse og screening af ansøgninger  
• Kontrol af tilladelser og visum  
• Kontraktudarbejdelse 
• Udvikling af onboarding og uddannelsesplaner 
• Journalisering og dokumentation  
• Oprettelse, vedligehold og administration i lønsystem  
• Godkendelse og kontrol af lønudbetalinger 

 
•  

 
ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING  
• Forecasting  
• Budgetstyring  
• Fakturakontrol og betaling. 
• Rekvisitioner og kontrol 
• Opfølgning på debitorer og kreditorer  
• Styring af egne interne konti  
• Revenue optimization. 
 

 CONTRACT MANAGEMENT 
• Transition 
• Kvalitetstjek / Audit (Intern og Ekstern) 
• Rapportering 
• Stakeholder management 
• Forhandling 
• Processoptimering 
• Opdatering og kontrol af T&C. 
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ERHVERVSERFARING: 
 
2019-2021:  SITE MANAGER, BYGNINGSSTYRELSEN, ISS FACILITY SERVICES A/S 

Ansvarlig for daglig drift af 3 sites med hhv. 150, 300 og 2200 daglige brugere.                              
Primære opgaver:  

- Ledelse af 20 medarbejdere indenfor alle servicespor (catering, cleaning, intern service, reception, 
security)   

- Kontakt og servicering af kunderne på de respektive lokationer 
- Udvikling af service og projekter i samarbejde med kunderne 
- Processoptimering for øget kvalitet i alle leverancer 
- Fokus på optimering af driftsbudgetter. 
- Kontrol og auditering af serviceleverancer.  
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Ametystvej 24, 3060 Espergærde │  51 82 62 60 │  ditte_gudnitz@hotmail.com 
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2017 – 2019 ASSISTANT HEAD OF DEPARTEMENT (CONFERENCE & EVENT SALES AND PLANNING)  -  
COMWELL CONFERENCE CENTER – BC HOSPITALITY GROUP 

Ansvarlig for den daglige drift af afdelingen – i alt 12 medarbejdere. 
Herunder: 

- Ressourceplanlægning, (vagtplanering, ferieplanlægning, personale- træning og udvikling, samt 
opgavefordeling i forbindelse med større projekter) 

- Planlægning af marketing og salgs-strategi for året, deltagelse og præsentationer på salgs-og 
marketingmøder med Comwell A/S, planlægning og sparring af prissætninger og kampagner for MICE 
segmentet. 

- Medansvarlig for afdelingens overordnede budget, herunder ugentlige forecasts og budgetberegninger. 
- Screening af indkommende forespørgsler i henhold til salgsstrategi.  
- Opdatering og kvaitetssikring af Terms & Conditions (T&C’s) for at sikre korrekt udarbejde kontrakter. 
- Opdatering af salgsakatalog for at sikre korrekt produktsammensætning i hht markedet.  
- Nøgletal og resultater: 
- Vundet større projekter: Johnson & Johnson (værdi 7.5mil.)  
- Medansvarlig for opnåelse af rekordomsætning i 2017 (49 mil.) 

 
2016 – CONFERENCE & EVENT SALES MANAGER – COMWELL CONFERENCE CENTER - BC HOSPITALITY 
GROUP 

Ansvarlig for screening af indkomne forespørgsler og besvarelse af henvendelser via telefon og mail. 
Udarbejdelse af tilbud og forhandling. Rundvisninger/fremvisning af lokation og afholdelse af kundemøder. 
Detaljeplanlægning af arrangementer og ansvarlig for afvikling.  
 

Særlige opgaver/ Nøgletal og Resultater: 
- Ansvarlig for opdatering af marketingmateriale, herunder opdatering af salgsmateriale og fact-sheets  
- Nøgletal og Resultater:  
- Vundet større projekter: Stora Enso(1 mil), Lightbend (1,3 mil), MSD Summit(0,8 mil), Test Expo 

(0,5mil), BMK (0,9 mil)  
- Kontaktperson og koordinator for VIP events som Copenhagen Goodwill Ambassador Corps, AIDS 

Fonden, Climb For Charity, Nordic Hotel Consulting. 
 
2014 - 2016 F&B KOORDINATOR – BELLA SKY COMWELL (NU AC HOTEL BELLA SKY) BC HOSPITALITY 
GROUP 

Ansvarlig for:  
Besvarelse af al inbound henvendelser via telefon og mail. Salg og afvikling af events i enheder. 
Koordinering af den daglige drift og bindeled mellem F&B og øvrige afdelinger i organisationen. Korrektur 
og opsætning af menukort til alle restauranter og barer. Udarbejdelse af marketingmateriale som flyers og 
roll-ups. Kontrol af salgstal og daglige regnskaber fra enheder.  
 

Særlige opgaver / Nøgletal og resultater: 
- Initiativtager på udarbejdelse af salgsmateriale for Bella Skys restauranter. Lanceret januar 2015. Fokus 

på optimering af salg og ensartet kommunikation til kunder. Stadig i brug. 
- Ansvarlig for al salg og booking i restauranter og Barer på. Bella Sky Implementeret juni 2014, hvor jeg 

overtog opgaven fra C&E teamet. Solgt bla.: 2 private bryllupper (150 K) Bisnode julefrokost (100K), 
privat reception (100K)  

- Projektleder på implementering af nyt bookingsystem for alle restauranter. Herunder opsætning af 
system, udarbejdelse af træningsmaterial (bla. træningsvideo) og oplæring af medarbejdere. I dag er 
systemet udbredt til hele koncernen. 

 
2013 - 2014 BOOKER – SNAPSTINGET / CHRISTIANSBORG MEYERS CONTRACT CATERING 

Ansvarlig for booking og salg af møder, middage og events samt fakturering og månedsafstemning.   
Opdatering af hjemmeside. Udarbejdelse og kontrol af fødevaremærkater, samt menuskilte til buffet med 
allergimærkning. 
Særlige opgaver / Nøgletal og Resultater: 

- Ansvarlig for implementering af ensartede ugemenuer samt udvikling af faste vinmenuer for øget 
mersalg. 

- Første booker med en kuvert pris på over 1000kr.p.p. til et arrangement. (normalkuvertpris ml. 150-
250kr. p.p.) 

 
2012 – 2013 TARGET GROUP MANAGER – HORECA & TRADERS. METRO CASH & CARRY  

Nøgletal og resultater:  
- Projektleder på Fastfoodprojekt 2013. Lancering januar 2013 Omsætningsforøgelse efter 4 dage +1,6 

mio. ift. samme periode LY.  

 
2011–2012  RESTAURANT MANAGER. SCANDIC HOTEL GLOSTRUP 

Ansvarlig for daglig drift, herunder selskabssalg, og personale, rekruttering og kompetenceudvikling. 
Særlige opgaver / Nøgletal og resultater: 

- Udarbejdelse af businessplan og actionplan 
- Udarbejdelse af marketingmateriale og sikre korrekt look&feel  
- Øget omsætning på kaffe i marts +28 % ift. 2011,  
- Øget omsætning på mineralvand i januar +493 % ift. 2011  



- Effektivisering af timeforbruget og dermed opnåede en besparelse på -5 % ift. Budget. 
- Udmærkelser: 
- Årets Upsale hotel 2011 + 2012.  Mersalg blev øget med + 30 % i 2012. 
- Winner of the 1st Pan-Nordic Jamie Oliver Sesonal Menu sales contest Scandic Nordic 
- 3rd. place Premium Wine Contest Scandic Denmark 
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UDDANNELSE 
 

2019 Digital Markedsføring. Bigum&Co 
2017 Grundlæggende Projektledelse. CPH Business & Niels Brock 
2013 Økonomi for ledere (Erhvervsøkonomi på videregående uddannelser) 
2012 Talent 2012 Hotellederuddannelse under CBS og HØS  
2010 Personalejura. CPH Business & Niels Brock 
2010 HR Management. CPH Business & Niels Brock 
2010 Erhvervsøkonomi. CPH Business & Niels Brock 
2010 Merkonom i Ledelse. CPH Business & Niels Brock Niels Brock.  
         Organisation, Ledelse i Teori Og Praksis, Lederskab.  
2006 Erhvervsuddannelse som Tjener. Udlært med udmærkelsen ROS  
2001 Sproglig Student fra Espergærde Gymnasium & HF  
 

KURSER  
SERVICE OG PERSONLIG UDVIKLING  
2019 Change Management. Herunder intro til ADKAR og Wallbreakers 
2016 BOOST Salgsuddannelse v/ Boost Group 
2016 MEETOVATION 2.0  
2016 BOOST personlig coaching. 
2015 Projektledelse v/BC Academy. 
2013 Coachingforløb /Personlig udvikling 
2012 1st step to leadership, 
2012 LeadingService@Scandic  
2012 Service@Scandic 
2011 Perform@Scandic, uddannelse i afholdelse af MUS, og ”den svære samtale”.  
2011 Mersalg ved HotelBoosters.  
 
TEKNISKE KURSER  
2019 FMS@ISS Facility Management System og MWM Mobile Work Manager 
2019 Introduktion til SAP 
2019 Økonomisk Fundament (Specifikt indenfor ISS /SAP) 
2017 Navision AX (AXAPTA) Superbruger kursus 
2015 ResDiary, Administrator kursus 
2014 Navision AX (AXAPTA), Grundlæggende introduktion til Axapta 
2011 Overenskomstkursus Hovedoverenskomst mellem Horesta-A og 3F  
2011 TimePlan, kursus i lønsystem, som bruges til skemalægning, timeregistrering. 
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IT   
 

DAGLIG BRUGER  
• Microsoft Office, Internet Explorer, Google Chrome, 

Safari  
• SAP. SAP B1, Navision AX (Superbruger og Træner) 
• FMS Facility Mangement System 
• MICROS og MyMicros. (P.O.S)  
• TimePlan 
• ResDiary (Superbruger og Træner), DinnerBooking 

 
KENDSKAB TIL  
• HR-Manager, Succesfactors 
• Scorpio, Techhotel, Fidelio, ResPak, Opera S & C 
• Google analytics, Data Warehouse, CFM.  

 

 
SPROG 
• Dansk som modersmål  
• Engelsk, flydende både i skrift og tale  
• Tysk, og Fransk på gymnasieniveau  
• Forstår og kan gøre mig forståelig på svensk og 

norsk  
 

 

KØREKORT 
• Kørekort til personbil (B) 
• Egen bil 
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PERSONLIGE OPLYSNINGER  
Født 30. juni 1981.  Bor i Espergærde.  Gift med Pau, har en søn, Alexander, på 3 år og en hund, Peggy på 10 år 
Pt. I gang med en totalrenovering med vores hus.  
 
FRITID  



Badminton, svømning, cykling, samt ridning. 
Mode og boligindretning  
Boligrenovering 
Gastronomi, vin og trends indenfor turismeindustrien.  
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