Servicemedarbejder
Kan du stå op, før hanen galer og glædes ved at være i et sportscenter fyldt med muligheder, så kunne du
blive vores nye servicemedarbejder.
Du bliver en del af et team på 5 engagerede medarbejdere, der sammen løser centerets mangeartede
serviceopgaver.
Dit job:
•
•
•
•
•

Være med til at vores omklædningsrum, haller, fællesarealer står rene og præsentable.
Være med til at vores værelser på Sportshotellet står skarpt, når der er overnattende gæster.
Reparation og vedligeholdelsesopgaver.
Medvirke til at standarten er høj og yde en fantastisk service til vores gæster.
Skabe relationer til gæsterne, der kommer i centeret.

Du er:
•
•
•
•
•
•

Udadvendt og smilende, også når der er travlt.
Mødestabil og ansvarsbevidst.
Kendt med rengøring eller villig til at lære det.
Teamplayer og klar med en ekstra hånd, hvor det er nødvendigt.
Kvalitetsbevidst og sætter en ære i godt arbejde.
God til at arbejde selvstændigt, tage ansvar og have mange bolde i luften.

Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•

En spændende arbejdsplads, der er i udvikling og konstant arbejder på at blive bedre.
En visionær arbejdsplads, der vil være kendt for høj gæstetilfredshed.
En hverdag fyldt med aktiviteter og glade mennesker.
Ordninger indenfor motion og sundhed.
Et godt og uformelt arbejdsmiljø.
Ordnede arbejdstider, der kan være fordelt over hele ugen, både dag og aften.
Fast stilling på fuldtid fra 1. november.

KFUM Hallerne er et Sports- og Eventcenter i Kolding, der har åbent stort set hele året. Vi er i en
forandringsproces, fra at være et traditionelt idrætscenter til at blive et center for alle former for
fritidsaktiviteter, såvel ude som inde, samtidig med at være et mødested for alle. I alt er vi 14 engagerede
medarbejder, hvor vi har gjort plads og rum til også at kunne være arbejdsplads for mennesker med nedsat
arbejdsevne.
Vil du med på KFUM Hallernes serviceteam, så sende en ansøgning og cv til gk@kfum-hallerne.dk
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Service- og Eventchef Gitte Kloppenborg på
telefon 9155 9440.

