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ErhvervserfaringKontakt

Dedikeret 

Initiativrig 

Pertentlig

Ansvar

Servicemindet 

Højt energiniveau 

Humørfyldt

Empatisk

Omstillingsparat 

Velformuleret

Igennem hele min karriere har jeg haft med salg, service og koordinering at gøre. Jeg er
dedikeret, initiativrig, pertentlig og går op i detaljerne samt leverer altid et ordentligt
stykke arbejde, og jeg er ikke bange for at tage ansvar. Jeg er servicemindet til
fingerspidserne. Gennem min stærke personlighed og udadvendthed har jeg nemt ved at
skabe gode relationer til både kollegaer, kunder og samarbejdspartner. Jeg har et højt
energiniveau og stortrives med daglige udfordringer og mange bolde i luften. Jeg er meget
empatisk med et positivt sind og et godt humør.

Salg af arrangementer og events, fremvisning af restauranten og
vejledning af kunderne, tilbud og opfølgning, koordinering, booking til
Reffen og Broens gadekøkken mm.

Salgs og booking koordinator
Seaside Toldboden, Reffen, Broens gadekøkken

 2021 -  2022

Salg og booking, koordinering af møder og events for kunder, salg af
diverse ydelser, planlægning og administrative opgaver, udarbejdelse af
tilbud og forhandling med leverandør, al kunde kontakt.

Koordinator
Alectra

2019 -  2021

Dansk
Engelsk
Tysk
Svensk / Norsk

Profil

Færdigheder

Sprog

Heidi
K r i n g e l u m

Udannelse
Receptionist
Hotel Cosmopol

2018 Møde-og event koordinator
Panum instituttet

Salg af møder, konferencer og events, fremvisning og vejledning af
kunderne, planlægning og styring af arrangementer, ansvarlig for
værtsskabet, servicen og gæste kontakten, Personale ansvarlig.

Salg og booking - Projekt ansættelse
Ansgar Hotel

 2016 -2017

Salg af værelser og møder, booking af grupper, kontrakt forhandlinger m
relevante beslutningstagere. Udarbejdelse af tilbud og fortage opfølgning
med henblik på mer-/gensalg 

Salgs- og event koordinator - Projekt ansættelse
SIF Gruppen

 2015 

Ansvarlig for arrangementer og events for kunde og personale,  salgs
opfølgning, back up for salgs teamet. 

Salg af værelser, konferencer mm. Opsøgende salg og canvas kald.
Fremsendelse af tilbud og udarbejdelse af kontrakter samt fremvisning af
værelser mm. Lavede special tilbud, f.eks Sweetdeal, samt årshjul i
forhold til hvordan vi fik ny forretning til hotellet.

Sales Representative
Hotel Park Inn by Radisson, Ligula Hospitality Group

2022 - Nu



Personlig assistent for CFO
Mærsk Line

2003 - 2005

Styring af kalender og mails, udarbejde konferencer og afholde møder
booking af hotellermm. Håndtering af diverse opgave for CFO i forhold
til dagens opgaver. 

Salgskonsulent/ KAM
House of Prince

1994 - 2002

Salg  af cigaretter til HORECA. Ansvarlig for alle KAM kunder og for branding.,
Budget for ansvar i eget distrikt, samt fastholdelse af kunde portefølje.

Lifestyle Manager - Egen virksomhed
Busypeople.dk

2005 - 2014

Salg og implementering af nyt forretningskoncept i Danmark, opsøgende salg
samt præsentation af koncept, arrangere og koordinere møder, events og
konferencer for kunde. Projektstyring, prisforhandlinger med leverandør, PR
og presseansvarlig. Personlig assistent for travle foretningsfolk,
virksomheder , styring af byggeprojekter mv.

1989 - 2002

Gæste check in & check ud. Booking af værelser og  konferencer. Servicering af
gæster. Sørgede for de havde et godt ophold, sælge hotelets øvrige faciliteter.

Receptionist elev / Receptionist
Admiral Hotel


