Servicemedarbejder (deltid)
Har du bred interesse for og erfaring med byggeri og byggematerialer? Brænder du for at give din
erfaring videre til andre? Er du udadvendt og serviceorienteret? Og har du interesse i en deltidsstilling
med weekendarbejde?
Så er en stilling som servicemedarbejder i HUSET Middelfart måske noget for dig
OM STILLINGEN
Vi søger 2 nye kollegaer til at vejlede og servicere de mere end 100.000 gæster, som årligt besøger vores permanente
byggeudstilling i Middelfart.
Byggeudstillingen har 2.000 m2 indendørs og 26.000 m2 udendørs udstillingsareal med i alt ca. 150 udstillingsstande.
Ejendommen rummer desuden vores konferencecenter med 21 mødelokaler, 70 værelser, café og restaurant.
Der er tale om deltidsstillinger med arbejde i weekender og på helligdage og enkelte hverdage i henhold til en aftalt
vagtplan. Det gennemsnitlige timetal vil ligge på ca. 14 timer pr. uge.

VI TILBYDER

•
•
•
•

en selvstændig og udadvendt jobfunktion
muligheder for personlig og faglig udvikling
engagerede kolleger
gode arbejdsforhold og madordning

DINE VIGTIGSTE OPGAVER BLIVER
• at vejlede de besøgende om byggeri, materialer og komponenter
• at servicere besøgende og udstillere
• at deltage i forfaldende administrative opgaver
VI FORVENTER DESUDEN, AT DU
• har gode kommunikations- og samarbejdsevner
• har kendskab til IT på brugerniveau
• har et stort servicegen
• har et godt humør

Vi kræver ikke nogen bestemt uddannelsesmæssig baggrund, men vi forestiller os, at du har erfaring med byggeri
fra en stilling som tekniker, håndværker eller byggevareekspedient. Måske er du nu pensionist eller efterlønsmodtager
og ønsker at supplere pensionen via et deltidsjob.
Har du lyst til ovennævnte udfordringer, og tror du, at du er den, vi søger, så send en kortfattet, skriftlig ansøgning til
kundechef Trine Duus Andreasen, tds@huset-middelfart.dk, snarest muligt.
Hvis du har behov for yderligere information om jobbet eller om HUSET Middelfart, er du velkommen til at kontakte
Trine Duus Andreasen på telefon 7012 3600.

Vi glæder os til at høre fra dig.

| Hindsgavl Allé 2 | 5500 Middelfart | 70 12 36 00 | post@huset-middelfart.dk | www.huset-middelfart.dk

