CAFÉ PERSONALE
TIL KLARGØRING, SERVERING OG OPVASK
PÅ SKIBET FREM

STUDIEJOB I KOLDING
MARITIME SUCCESOPLEVELSER TIL SØS
CoastZone er Danmarks største leverandør af teambuilding. Vi har overtaget og brugt
vinteren og foråret på at klargøre det stolte skib Frem til sommerens mange teambuilding
arrangementer og firmaudflugter. Til at sørge for forplejning og caféområdet på skibet
søger vi nye kollegaer.
Et perfekt studiejob med mulighed for selv at vælge dine vagter. Er du smilende,
selvstændig og klar på at være en del af nogle af Danmarks sjoveste og hyggeligste
firmaarrangementer, så se mere nedenfor og tøv ikke med at kontakte os. Vi holder
samtaler løbende og glæder os til at høre fra dig.

OM JOBBET
Vi tilbyder et varierende job med en god løn og mulighed for udvikling og ansvar.
Arbejdstiden varierer fra 3-10 timer pr. vagt. Vi har arrangementer i både hverdage og
weekender, både dag og aften. Opgaverne varierer, men omhandler primært:
Klargøring og opdækning til arrangementer og fester på skibet
Servering til selskaber på skibet
Oprydning og opvask
Rengøring og ad hoc opgaver på skibet

OM DIG

Du er servicemindet og fleksibel. Du har let til smil og ønsker at give vores kunder den
bedste oplevelse under deres besøg. Du er ikke bange for at tage fat og er klar på alsidige
opgaver og vagter både dag og aften. Har du erfaring med servering er det en fordel, men
ikke et krav. Det er vigtigt at du er selvstændig og kan løse opgaver på egen hånd. Vi
sørger for grundig oplæring. Se billeder og læs mere om skibet Frem på
http://coastzone.dk/vi-tilbyder/teambuilding/frem/
For os er investeringen i mennesker en investering i udvikling og vækst. Vi kalder det
OVERSKUD I BRED FORSTAND

OM COASTZONE
Grundlagt i 2004 med visionen om at
flytte grænserne for teambuilding.
Med kontorer i Jylland og på
Sjælland er vi i dag Danmarks
førende inden for oplevelser og
udvikling. Frem er en imponerende
kulisse og et atmosfærefyldt
samlingspunkt. Med hele 450 kvm.
sejl sætter vi kurs mod teambuildingoplevelser ud over det sædvanelige.

OM STILLINGEN
Tiltrædelse snarest muligt
Sted Sdr. Havnegade 5, 6000 Kolding
Løn under 18 år: 75 kr. i timen
Løn over 18 år: 150 kr. i timen
Spørgsmål? Kontakt cafe ansvarlig,
Camilla Christiansen på 23 47 24 01

ANSØGNING
Send kort ansøgning til Camilla
Christiansen på
camilla@coastzone.dk
Ansøgningsfrist den 20. juni 2017
Samtaler afholdes løbende
Vi glæder os til at høre fra dig!

