Udvikling er et naturligt omdrejningspunkt i CoastZone, og i 2018 videreudvikles vores
velfunderede brand på det danske marked såvel som i Shanghai. Til at styrke vores team i
forreste linje i Danmark søger vi kompetente og karismatiske instruktører. Du vil indgå i et
team, hvor vi hver dag udlever og viderebringer filosofien om styrken i forskelligheder og
værdien i samarbejde.

CoastZone er Danmarks førende
leverandør af teambuilding. Vi er et
team af individer med en ægte
passion for mennesker. Vi deler en
glød, en energi, et ejerskab og en
tilstedeværelse med vores kunder og
hinanden. For os er investeringen i
mennesker en investering i udvikling
og vækst. Vi kalder det OVERSKUD I
BRED FORSTAND

Det er et spændende og udfordrende job med stor alsidighed og fokus på relationer,
læring og udvikling:
Teambuilding målrettet den enkelte kunde
Praktisk arbejde tæt på mange mennesker
Uformel tone og unik teamkultur
Intern uddannelse baseret på teoretiske værktøjer og mesterlæretankegangen
Interne sociale arrangementer i et dynamisk og energigivende miljø
Afvekslende arbejdstider og mulighed for at kombinere med studie eller andet job
Vagter på 4-10 timer afhængig af det enkelte arrangement
Der er tale om en freelanceansættelse, hvor du byder ind på de vagter, som du har
kompetencer indenfor og plads til i kalenderen.

Det er afgørende, at vi kan mærke dig og din energi; at du formår at formidle Drive,
Attitude og Confidence gennem dit arbejde. Du er positiv, smilende og professionel. Du
ser en spændende udfordring i de alsidige opgaver, som jobbet rummer - også på skæve
tider. Din baggrund kan være både teoretisk og praktisk; måske inden for psykologi, HR,
kommunikation, organisation, forretningsudvikling, sundhed, idræt, Falck eller politiet.

Tiltrædelse forår 2018
Arbejdssted Jylland eller Sjælland
Spørgsmål kontakt os på
hovednummeret 70 77 00 77 eller
info@coastzone.dk

Send ansøgning og CV til Marketing
Coordinator Marie Kau på
mk@coastzone.dk
Ansøgningsfrist den 1. februar 2018
Samtaler ved instruktørdag den 13.
marts 2018 i Jylland og den 20. marts
2018 på Sjælland

