Kontorelev til Nystrup Camping Klitmøller
Nystrup Camping Klitmøller, søger en engageret, smilende og serviceminded kontorelev.
Drømmer du om:
Drømmer du om at arbejde med turisme, have medansvar for virksomhedens hjerte samt give gode kundeoplevelser til
alle de gæster som besøger Klitmøller og er du engageret, serviceminded, ambitiøs og en teamplayer, så er dette måske
lige det job du leder efter.
Vi tilbyder:
Vi tilbyder en spændende og afvekslende hverdag, gode kolleger, et godt arbejdsmiljø og masser af ansvar.
Dine opgaver:




Din primære dagligdag foregår i virksomhedens hjerte, som er receptionen
Du har daglig kontakt med kunder, herunder gæstehåndtering, såsom ind- og udtjekning, besvare mails,
bookinger, telefoner m.m.
 Du skal kunne arbejde med andre mennesker og kunne klare en til tider stresset hverdag
 Du deltager i diverse ad hoc arbejde og er åben for alsidigt arbejde der får hele campingpladsen til at
køre optimalt
 Der er skiftende arbejde og overarbejde i højsæsonen
Dine kvalifikationer:




Du har bestået EUX, HHX eller tilsvarende.
Du er en dygtig kommunikator, både skriftlig og mundtligt på dansk/engelsk og taler du tysk er det en
stor fordel
 Du er engageret, har stor passion for dit arbejde og værdsætter grundigt arbejde
 Du er handlekraftig, ambitiøs og kreativ
 Du er venlig, smilende, serviceminded og pligtopfyldende
 Du sætter en ære i at yde god service overfor campingpladsens gæster
 Du har kørekort
Fakta om stillingen:
Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer, med mulighed for flere timer i virksomhedens højsæsoner.
Du skal påregne “skæve” arbejdstider, weekendarbejde og lange arbejdsdage i campingpladsens højsæson. Du vil til
gengæld have mulighed for afspadsering og længere perioder med ferie uden for sæsonen. Campingpladsen er åben for
gæster fra 1/3 – 31/10.
Ansøgningsfrist 14/2. Vi afholder løbende samtaler og ansætter når den rette kandidat er fundet. Opstart 1/3 eller 1/4.
Ansøgning med billede skal sendes til mail: info@nystrupcampingklitmoller.dk mærket receptionist. Har du spørgsmål til
stillingen? Kontakt Maj eller Torben på 97975249

