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Fleksible Cafemadarbejdere
Søges til vores Caféer i Bramming og Esbjerg
Er du fleksibel og parat til at strække dig lidt
ekstra for kunderne? Og har du 5-10 timer til
overs mellem studierne?
Så er du måske en af de 3-4 studiemedarbejdere, vi søger som medhjælpere til caféerne i Blue
Water Dokken og Bramming Kultur- & Fritidscenter. Der er tale om fritidsjob med et timeantal, der varierer fra uge til uge. Typisk omkring
5-10 timer pr. uge.
Hvem er du?
• Du er over 18 år
• Du har let til latter og sætter servicen i
fokus for vores kunder og brugere

Arbejdsopgaver:
• Din primære arbejdsopgave vil være vagter i
caféer, bar og boder i forbindelse med større
arrangementer
• Arbejdstider: hverdage ml. kl. 16.00 - 21.30
weekend ml. kl. 09.00 og 21.30
• Betjene, lave og servere mad til kunder i
cafeerne.
• Servering og afrydning til møder og selskaber
• Ansættelse fra august

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

Kontakt:
Har du spørgsmål eller er du interesseret i at
høre mere om stillingen, kan du skrive til nedenstående mailadresser.

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

Ansøgning:
Vedrørende job i Blue Water Dokken sendes til
maol@sepe.dk

Det er ikke et krav, at du har erfaring fra et
lignende job, men en fordel hvis du tidligere har
haft et fritidsjob.

Vedrørende job i Bramming Kultur- og Fritidscenter sendes til supe@sepe.dk

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 om Sport & Event Park Esbjerg på vores hjemmeside www.sepe.dk

