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 89.000
kvm. store teambuildingcenter i Tørring søger vi en ungarbejder til praktisk og
forefaldende arbejde. Det er er det perfekte studiejob med mulighed for at tilrettelægge
timerne, så de passer ind i studiet. Du vil indgå i et team, hvor vi hver dag udlever og
viderebringer filosofien om styrken i forskelligheder og værdien i samarbejde.

Vi tilbyder et alsidigt job med en arbejdstid på 7-9 timer om ugen; i højsæsonen fra majjuni og august-oktober vil der være flere timer, mens der resten af året vil være lidt færre
timer. Timerne kan fordeles på én eller to vagter i løbet af ugen. Opgaverne varierer, men
omhandler primært:
Hjælpe kursusleder med at pakke og tømme biler før og efter arrangementer
Holde orden på lager med grej
Hjælpe med at producere nyt grej
Hjælpe med at forberede materialer forud for arrangementer
Andet forfaldende arbejde

Du er god til at tage fat, praktisk orienteret og ikke bange for at få ’fingrene i mulden’.
Endvidere er du pålidelig og tilbyder på eget initiativ din hjælp, hvor den behøves. Du er
klar på alsidige opgaver og kan arbejde selvstændigt. Som person har du en positiv energi
og en naturlig ordenssans. Det vil være en fordel, hvis du har teknisk snilde, det er dog
ikke et krav. Vi sørger for en grundig oplæring og glæder os til at høre fra dig!

CoastZone er Danmarks førende
leverandør af teambuilding. På vores
hjemmebane i Tørring afholder vi
over 200 firmaarrangementer om
året. 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
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