
Sport & Event Park Esbjerg ønsker at styrke Bramming 
Kultur- & Fritidscenter, og vi søger derfor en service-
minded og selvkørende aktivitets- og cafémedarbej-
der. Der er tale om en fast stilling på 37 timer, og er en 
kombination af igangsætning af aktiviteter i centret og 
vagter i caféen. 

Hvem er du?
• Du er en positiv og serviceminded person, som 

har vores kunder og brugere i centrum 

• Du er selvstændig og kan både arbejde alene og 
i et team

• Du har gåpåmod og er ikke bange for at gå 
forrest

• Du er fleksibel i forhold til arbejdstid, da der vil 
være både aften- og weekendarbejde

Vi stiller ikke krav til uddannelse eller tidligere 
arbejde, men forventer du er god til at sætte dig ind 
i opgaverne, og ikke er bange for at kaste dig ud i 
nye ting. Du vil blive en del af vores aktivitets- og 
værtskabsafdeling, og vil have et tæt samarbejde 
med både vores idrætspiloter og cafémedarbejdere.

Arbejdsopgaver:
• Igangsætning af aktiviteter og events i Bramming 

Kultur- & Fritidscenter, gerne i samarbejde med 
centrets foreninger og brugere

• Vagter i caféen, herunder afvikling af møder og 
større arrangementer

• Planlægning af caféens daglige arbejde i sam-
arbejde med caféernes koordinator, herunder 
vagtplanlægning, indkøb og vedligeholdelse

• Du vil desuden også indgå i arbejdet med aktivi-
teter på de øvrige anlæg vi drifter

Kontakt:
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Aktivitets- og Værtskabschef Jacob D. Haag 
på mail: jh@sepe.dk eller tlf. 75 45 94 99. 

Ansøgning: 
Er du interesseret, så send en ansøgning samt 
relevante bilag til hr@sepe.dk. 

Tiltrædelse hurtigst muligt. Der vil løbende blive 
afviklet samtaler.

Hvem er vi?
Sport & Event Park Esbjerg er en selvejende institution som driver idrætsfaciliteter for Esbjerg Kommune. Vi driver 
Guldager Idrætscenter, Bramming Kultur- & Fritidscenter, Veldtofte Idrætspark, Svømmestadion Danmark,  
Esbjerg Spa & Wellness og idrætsfaciliteterne på Gl. Vardevej

Du kan læse mere på vores hjemmeside www.sepe.dk

Aktivitets-
og Cafémedarbejder  
til Bramming Kultur & Fritidscenter


