Energimuseet i Tange ved Bjerringbro søger en ualmindelig tjener.
Har du lyst til at udfordre rammerne for hvad en tjener beskæftiger sig med? – så får du chancen her.
Energimuseet har årligt ca. 45.000 gæster. Vi har sæsonåbent for turister fra påske og frem til
efterårsferien - der er åbent for skoleelever og erhvervsgæster med møder og konferencer hele året.
Hertil kommer forskellige private selskaber.
Jobbet
Arbejdsopgaverne omfatter især.:
-

Servicering af vore gæster i forbindelse med events, arrangementer og selskaber.
Selvstændig afvikling af møder og konferencer for erhvervsgæster.
Servicering og betjening af gæster i vort forområde, butik og billetsalg.
Hjælp til vore dygtige formidlere.
Diverse ad-hoc-opgaver

Din profil
Vi forventer at du har en uddannelse som tjener eller har en fornuftig erfaring fra faget.
Du brænder for den gode gæsteservice - dette ligger naturligt i dine gener.
Du har erfaring med opstilling til og afvikling af møder/ konferencer og selskaber- og kan gennemføre disse
selvstændigt.
Efter en passende introduktion vil du i samarbejde med køkkenchefen få ansvaret for afvikling af vores
mange events.
Stillingen rummer mange facetter det er derfor vigtigt at kan trives med varierende opgaver - også ting, der
ligger udenfor det egl. fagområde. Du er derfor fleksibel i tanke og handling og sætter en ære i at være en
god kollega. Du arbejder struktureret med dine opgaver og kan holde hovedet koldt når der er tryk på.
Du behersker dansk på modersmålsniveau i skrift og tale – gerne også engelsk på samtaleniveau.
Vi tilbyder
Vi tilbyder et godt arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på trivsel og glæde i dagligdagen.
Vi er åbne for at stillingen både kan være fuld- eller deltids – det er op til dine ønsker og behov.
Arbejdstiden ligger indenfor museets alm. åbningstider, dog vil der forekomme enkelte aftenvagter i
forbindelse med selskaber.
Stillingen er tidsbegrænset til den 30. oktober med mulighed for forlængelse.
Send din ansøgning og dit CV mrk. TJENER til info@energimuseet.dk senest den tirsdag den 8. januar 2019.
Al personlig information behandles fortroligt i overensstemmelse med persondataforordningen.
Energimuseet er Danmarks oplevelses- og formidlingscenter for energi og den grønne omstilling. Vi nytænker og
udvikler det traditionelle museum. Vi har fokus på gæsten, temaet og professionel kommunikation og skaber en
helhedsoplevelse, hvor gæsten er i centrum. Se mere på www.energimuseet.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.

