Sæsonmedarbejder til sæson 2022
Drømmer du om en spændende arbejdsplads over og under jorden? En unik historisk seværdighed med glade
gæster midt i den smukke jyske natur? Så er det måske dig, der er vores nye kollega i Mønsted Kalkgruber.
I Mønsted Kalkgruber tror vi på, at glade medarbejdere giver glade gæster. Det er derfor vigtigt for os, at vi får nogle
smilende og serviceminded medarbejdere, der glæder sig til at møde på arbejde og være en del af vores team.
Mønsted Kalkgruber omfatter også Café Kridthuset, der serverer små lækre frokostretter, kaffe og kage,
gammeldags is, holder gruppearrangementer mv.
I øjeblikket søger vi medarbejdere til flere funktioner i den kommende sæson (2. april – 31. oktober)
Butik- og billetmedarbejder over 18 år. (fuldtid/deltid/afløsere.)
Du er den første person vores gæster møder, derfor er det vigtigt, at du er smilende, imødekommende og holder af
at have mange gæster omkring dig..
Dine funktioner vil bl.a. være: salg af billetter, indtjekning af onlinebilletter, salg af souvenirs, opfyldning af varer og
lettere rengøring.
Cafémedarbejder over 18 år. (fuldtid/deltid/afløsere.)
Vi har glade gæster, og ofte mange af dem (dermed supertravlt), så det er vigtigt, at du kan bevare overblikket og
det gode humør, mens du holder styr på ordre, madens kvalitet og ikke mindst virker rolig ud ad til, så gæsten får en
god oplevelse under deres besøg.
Vi vægter, at du selv kan tage initiativ til at gå den ekstra mil for en gæst eller tage ansvar for en opgave, der skal
løses.
Dine funktioner vil bl.a. være: gæstebetjening, servering, lave og anrette mad, opvask, afrydning samt rengøring.
Cafépersonale under 18 år (deltid/afløsere)
Som ungarbejder i vores café får du en sjov arbejdsplads, hvor der er fart over feltet.
Alle vores ungarbejdere skal have afsluttet 9. klasse og være fyldt 16 år.
Alle starter som opvasker og afrydder. Med tiden oplæres du til at stå i vores Isbar og evt. servere for vores gæster.
Fælles for stillingerne i Mønsted Kalkgruber er:
•
•
•

Vagter ligger som udgangspunkt i tidsrummet 8.30-17.30 alle ugens dage
Det er en fordel, hvis du ikke ønsker ferie i skolernes ferie, da det er der, vi har mest brug for dig
Det er en fordel, hvis du taler engelsk og meget gerne tysk

Hvis dette er noget for dig, og du kunne tænke dig at blive vores nye kollega, så skynd dig at sende os en motiveret
ansøgning + cv hvor du fortæller, hvilken stilling, du ønsker at komme i betragtning til. Hvis du er interesseret i flere
af stillingerne, nævner du blot dette i din ansøgning.
Send din ansøgning (evt. videoansøgning) til info@monsted-kalkgruber.dk.
Vi skal have din ansøgning senest d 07. februar.
Ring om yderligere oplysninger om stillingen mandag til fredag mellem kl. 10-17
Kontaktperson: Daglig leder Betina Johansen tlf. 21342582

