
Bliv en del af Fyns Sommerland på fuld tid

Fyns Sommerland søger personificeringen af en schweizerkniv. En person, der kan varetage
alt fra daglig ledelse til at lange pommes frites over disken, planlægge og afvikle
teambuilding og events og bestille varer hos leverandører.

Opgaverne vil variere fra dag til dag, men især kredse om at få sommersæsonen til at flyde -
det vil nogle dage være i form af ledelse og oplæring af sæsonmedarbejdere, andre dage
forefaldende administrative opgaver, og så vil der være dage, hvor man dækker en vagt i
køkkenet, ved svævebanen eller i billethuset.
Derudover vil opgaverne bestå af at opsøge, planlægge og afholde både events og
teambuilding-arrangementer.

Vi leder efter en person der:

● Er ansvarsfuld og serviceminded
● Kan lide at arbejde i et miljø med spidsbelastninger og trives i periodisk travlhed
● Kan varetage en række forskellige opgaver
● Kommer med en entusiastisk og smittende attitude, som kan inspirere

sæsonmedarbejdere
● Har lyst til at være en del af et iværksættereventyr, hvor mange af løsningerne stadig

skal findes i fællesskab, og hvor man kan være med til at forme såvel egen
arbejdsdag som sommerlandets udvikling

Du har måske erfaring fra turistattraktioner eller andre steder i servicesektoren, eller du har
erfaring med events og teambuilding. Det vil være en fordel, men det er ikke et krav.
Det vi især leder efter er den rigtige person, der overbeviser os om, at netop du kommer
med den mængde gå-på-mod, der er brug for - og som både er godt selskab og engageret
arbejdskraft.

Vi leder desuden efter en person med en fleksibel kalender, da vores åbningstid dikterer, at
man jævnligt arbejder i weekender og kan tage vagter i store dele af sommerferien.

Stillingen er på fuld tid og i første omgang på 6 måneders varighed - med intentionen om at
gøre ansættelsen permanent, hvis samarbejdet lever op til forventningerne for begge parter.
Opstart er som udgangspunkt 1. april men kan justeres efter aftale.
Samtaler afholdes løbende, og vi ansætter når vi har fundet den rette kandidat.

Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte Jeppe Vestergaard på 25375026.

Send en ansøgning til job@fynssommerland.dk
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