
Bliv en del af Fyns Sommerland som sæsonmedarbejder

Nu kan du søge Fyns fedeste job! Vi søger nemlig personale til at give sommerens gæster
gode dage i Fyns Sommerland. Som sæsonmedarbejder hos os bliver du en del af et nyt og
spændende miljø, hvor vi arbejder for give gæsterne grin, succeser og gode oplevelser -
hvad enten det er i svævebanen på BMX-cyklen eller med et godt måltid mad.

Der er rig mulighed for variation i arbejdsopgaverne, da vi søger personale til alle områder i
parken:

● Tilberedning og servering af mad
● Salg af is og drikkevarer
● Instruktion og sikkerhed i svævebanen, zorbing og andre aktiviteter
● Salg af billetter

Man vil primært få vagter indenfor samme område, men det er et plus, hvis du har lyst til at
løfte mange forskellige opgaver.
Efter ansættelse bliver du oplært i alt, man skal kunne, så det kræver ikke nogen specifikke
kompetencer at søge job i Fyns Sommerland. Det vi leder efter er ansatte der:

● Er godt selskab og har let til smil
● Er servicemindede overfor gæsterne
● Er ansvarsfulde og selv tager initiativ til at løse opgaver
● Er lærenemme og klar til at give en hånd med der, hvor det er nødvendigt på dagen
● Det er en fordel (men ikke et krav), at man har erfaring fra køkkenarbejde eller andet

job i servicesektoren eller erfaring med friluftsliv som mountainbike, klatring etc.

Som ansat i Fyns Sommerland vil du gennem dit arbejde møde en masse nye mennesker.
Vi går meget op i, at det er en god og sjov arbejdsplads, der vægter det sociale med fælles
arrangementer og højt humør.
Du vil derudover - fordi vi åbner for første gang i 2023 - være med til at forme, hvad det
bliver for et sted, der er altså rig mulighed for at få indflydelse på sin arbejdsdag.

Der vil hovedsageligt være arbejde i weekender og sommerferien, men der er også
mulighed for mere. Vi vil opfordre alle til at søge - om man er ung og går i skole eller
studerer, er nyuddannet, midt i livet eller pensioneret.
Søg også gerne, hvis du har en profil, der på sigt kan udvikle sig til en fastansættelse.
Sæsonen løber fra april til oktober og uden for sommerferien er det mest weekendarbejde.

Søg et job
Send en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv og hvorfor du gerne vil arbejde med os til:
job@fynssommerland.dk
Samtaler afholdes løbende, og vi ansætter, når vi har fundet de rette kandidater.

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

mailto:job@fynssommerland.dk

