Sæsonmedarbejdere søges til sæsonen 2020
Motiveres du af at give andre en god oplevelse? Er du smilende, imødekommende og har lysten til at være en
del af en historisk seværdighed? Så læs videre og se, om det ikke lige netop er dig, vi står og mangler.
Vi udvikler os og mangler derfor medarbejdere til flere funktioner i den kommende sæson, som løber fra april
til og med oktober.
Butikspersonale over 18 år:
Til vores billetsalg og souvenirbutik søger vi personale på både fuldtid, deltid og som afløsere. Som butikspersonale kommer du til, at være den første person, vores gæster møder. Det er derfor essentielt, at du er imødekommende og serviceminded. Din primære funktion bliver salg af billetter og souvenirs, samt lettere rengøring.
Du vil få en vagtplan for sæsonen med både hverdags- og weekendvagter.
Ungarbejdere (16-17 år) til Café Kridthuset og
Personale over 18 år til Café Kridthuset:
Til vores café søger vi personale til deltidsstillinger med mulighed for fuldtid i sommerferien. Vores café har
altid meget travlt, så du skal kunne holde hovedet koldt, mens du både ekspederer kunder, anretter/serverer
mad og fylder samt tømmer opvaskemaskinen. Alt sammen med et smil på læben naturligvis.
Guider:
Til vores formidling søger vi guider til at tage sig af vores guidede ture i gruberne. Så er du glad for at fortælle
en god historie? Kan du holde folks opmærksomhed og formidle fakta på en levende måde? Så er du måske
lige den vi står og mangler. Du behøver ikke kende hele vores historie på forhånd, da der naturligvis vil være
oplæring før opstart. Men almen interesse for geologi, historie og natur skader bestemt ikke. En guidet tur tager
ca. 1. time. Der vil være skiftende arbejdstid og timeantal, så denne stilling skal ses som et supplement til studie,
andet arbejde eller pensionisttilværelsen.
Fælles for stillingerne er:
• Arbejdstid primært fra kl. 9 – 17.30 hverdag såvel som weekend.
• I sommerferien har vi ekstra travlt og det vil være et stort plus, hvis du ikke skal ud og rejse i ferien.
• Vi har mange udenlandske gæster og det er derfor et krav, at du som minimum kan tale engelsk men også
meget gerne tysk.
• Vi afholder personaleweekend d. 28 + 29 marts, hvor det er obligatorisk at deltage.
• Vi mangler jer, der har lyst til at blive en del af et glad og serviceminded team.
Kunne du tænke dig at blive vores kollega i sæsonen 2020, så skynd dig at sende os dit cv samt en kort motiveret ansøgning, hvor du skriver hvilken af stillingerne du ønsker at komme i betragtning til.
Send til info@monsted-kalkgruber.dk SENEST d. 14 februar. Mulige kandidater inviteres til infomøde onsdag d.
4. marts kl. 18.30 hvorefter vi udvælger vores nye sæsonmedarbejdere.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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