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OPLEVELSER
FOR ALLE

Fuldtids stilling som ejendomsservice teknisk elev/
voksenelev i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter:
Er du vores nye og dygtige ejendomsservice elev/voksenelev i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Brænder du for at give
kunden en god oplevelse og sætter en ære i at skabe de bedste rammer for Ringkøbing-Skjern Kulturcenters gæster?
VI SØGER EN ELEV/VOKSENELEV SOM:
• har teknisk/håndværker flair
• har lyst til at være en del af et teknisk service team, hvor klargøring til events, vedligeholdelsesopgaver,
kundeservice, værtskab og god atmosfære er nøgleordet
• er smilende, flexibel, ansvarsfuld og har et højt fagligt niveau
• formår at holde hovedet koldt og bevare overblikket – også når det går stærkt
• har højt serviceniveau såvel til små som store kunder
• har lyst til at indgå i dygtigt team, hvor der arbejdes seriøst, men med plads til smil
• ser muligheder og har lyst til og mod på at være med til at udvikle teknisk afdeling
• tager naturligt ejerskab og kommunikerer godt med både kolleger, gæster og leverandører
• trives med at arbejde et sted hvor fleksibilitet går begge veje
• har lyst til at arbejde 37 timer i gennemsnit pr. uge. Der vil være en fast aftenvagt ugentlig, hver 4. weekend og
hver 4. fredag. Der vil være en fast ugentlig fridag
VI TILBYDER:
• job i et moderne center i udvikling
• en selvstændig stilling, hvor du sammen med centrets øvrige medarbejdere skaber unikke resultater.
• et godt arbejdsmiljø med mange gode kollegaer
• spændende arbejdsopgaver med god afveksling
TILTRÆDELSE:
Hurtigst muligt
ANSØGNING OG KONTAKT
Vi indkalder relevante kandidater løbende, så vi opfordre interesserede kandidater til at søge snarest muligt.
Skriftlig ansøgning vedlagt CV og relevante bilag sendes pr. mail til: ts@rskulturcenter.dk
Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte teknisk chef: Tommy Stefansen på M: 71 70 18 40 via
mail på ts@rskulturcenter.dk eller direktør: Dorthe Marie Siersbæk på M: 20 64 92 91 via mail på dms@rskulturcenter.dk

Om Ringkøbing-Skjern Kulturcenter
Om du er til bold, gymnastik, dans, koncert, kunst, fest - eller noget helt andet, så kan Ringkøbing-Skjern Kulturcenter tilbyde dig oplevelserne. Centret danner rammen om
sportsforeninger, bowling, fitness, koncerter, fester, kunstudstillinger og mange andre arrangementer. Centeret har en omsætning på cirka 22.000.000 kr., 23 fuldtidsansatte,
cirka 50 deltidsansatte, 4 haller, koncertsal, Foyer, Lounger og mange andre rum til rådighed. En af de mest kendte haller er “Skjern Bank Arena” med plads til over 3.200
tilskuere (heraf 2.800 siddepladser).
Desuden huser Ringkøbing-Skjern Kulturcenter dele af Ringkøbing-Skjern musikskole (samlet 22 fuldtidsansatte), Ringkøbing-Skjern Kommunes Talentakademi (med cirka 35
pladser) og fra efteråret 2015 et af Danmarks første akademier med fokus på Frivillighed og ildsjæle (FrivilligVest). Derudover tilbyder centret store
selskabslokaler med plads til mange gæster samt mindre rum med plads til møder, hygge m.m.
Mangler du overnatning i forbindelse meddit besøg i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, tilbyder
centret nye 4-personers værelser med eget bad, Wifi, TV etc. Kort sagt er mulighederne
mange, og Ringkøbing-Skjern Kulturcenter hjælper altid gerne
med at finde den løsning, derpasser til
hvert enkelt arrangement.

