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Vedhæft Foto 
ANSØGNINGSSKEMA 2018 
SERVICEMEDARBEJDER I KATTEGATCENTRET 

Personlige oplysninger: 

CPR-nr. & alder:  

Navn:  

Adresse:  

Postnr. & by:   

Tlf. nr. & mobil:  

Mail:  

Beskæftigelse: 

Skole & årgang:  

Evt. nuværende fritidsjob:  

Referenceperson & tlf. nr.: 

Evt. tidligere fritidsjob:  

Referenceperson & tlf. nr.: 

Fritidsinteresser:  

Fremtidsplaner:  

Samtale: 

Hvornår passer en evt. jobsamtale dig bedst (sæt kryds): 

Torsdag den 1. februar mellem kl. 14.00 og 19.00:  

Mandag den 12. februar mellem kl. 11.00 og 18.00:   

Vi håber, du kan på en af de to datoer, hvis ikke må du gerne foreslå et par andre datoer: ______________ 



KATTEGATCENTRET · Færgevej 4 · 8500 Grenaa – www.kattegatcentret.dk 

Jeg søger job som (angiv prioritering): 

”Blæksprutte” Rengøring/Opfylder/Sommersalgsbod

Jobbeskrivelse

- Rengøring - Lettere rengøring indendørs og udendørs arealer, herunder bla. toiletter, tømning af 
skraldespande mv. samt evt. afløsning i Fiskerhuset, og andre praktiske opgaver. Gå runder både 
inde og ude, hvor du samler affald, rydder op mv.
- Opfylder - Henter varer til de forskellige udsalgssteder i huset – fylder isfrysere og køleskabe op –
afhentning af pap samt andet affald og andre praktiske opgaver. Gå runder både inde og ude, hvor 
du samler affald, rydder op mv.
- Sommersalgsboder - Salg af is, slik mv. i Fiskerhuset og Bastionen. 

Ansættelseskrav
Du arbejder selvstændigt og håndterer travlhed med et stort smil. Du har kendskab til tysk og engelsk samt 
forstår svensk og norsk. Du er villig til at påtage dig forskellige forefaldende opgaver. Du er under 18 år.

Prioritet: _________

Opvask / Afrydning 

Jobbeskrivelse 
Renholdelse af spiseområderne, opvask, afrydning af borde og daglig forefaldende rengøring. Kasse 
betjening kan forekomme.

Ansættelseskrav 
Du arbejder selvstændigt og håndterer travlhed med et stort smil. Du har kendskab til tysk og engelsk 
samt forstår svensk og norsk. Du er under 18 år. 

Prioritet: _________

Billetsalg & Butik 

Jobbeskrivelse 
Salg af billetter, turistinformation, telefonbetjening, kundebetjening, salg og opfyldning af varer i butikken, 
oprydning på lager, udpakning og mærkning af varer, rengøring af hylder, kasseafregning, evt. førstehjælp 
og Sharky. Sharky er vores bamse-mascot, som dagligt hilser på gæsterne. 

Ansættelseskrav 
Du arbejder selvstændigt og håndterer travlhed med et stort smil. Du er udadvendt, imødekommende og du 
taler og forstår tysk og engelsk samt forstår svensk og norsk. Du er fleksibel mht. arbejdstider og opgaver. 
Du er under 18 år. 

Prioritet: _________

Café / Udskænkningsboder

Jobbeskrivelse 
Modtage bestillinger, tilberede og udlevere mad, modtage betalinger og betjene et kasseapparat. Daglig 
rengøring og oprydning i køkkenet mv. 
Ansættelseskrav 
Du arbejder selvstændigt og håndterer travlhed med et stort smil. Du er udadvendt, imødekommende og 
taler og forstår tysk og engelsk samt forstår svensk og norsk. Gerne erfaring fra lignende job. Du må gerne 
være fyldt 18 år. 

Prioritet: _________
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Lidt om dig selv: 

Hvem er jeg?   

Jeg kan følgende sprog: 

Jeg har førstehjælp/livreddderbevis: 

I skal ansætte lige netop mig, fordi: 

Jeg kender følgende, der arbejder eller har arbejdet i Kattegatcentret:  

For mig er god service: 
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Jeg kan arbejde følgende perioder: 

Forår og forsommer: 

Weekend & Helligdage:  

Påsken: __________________ 

Højsæson 30. juni – 2. september: 

Hverdage:  

Weekend & Helligdage:  

Jeg har planlagt sommerferie:  

NB: Du har mulighed for at ønske 1 uges ferie i højsæsonen efter aftale. Anfør start- og slutdato. 

 

Lidt om ansættelse i Kattegatcentret: 

Arbejdstid 

Prøvetid 

Du skal arbejde mindst 18 timer over 5 uger og kan maksimalt arbejde 185 timer over de 
samme 5 uger. Du vil som hovedregel have fri mindst 1½ weekend i løbet af 4 uger. 

 Vi kan ikke garantere fuld tid. 

Ansættelsen kan påbegyndes i løbet af foråret og slutter altid senest 31. august. 

Du har en prøvetid på 30 dage regnet fra første arbejdsdag. Prøvetiden er gensidig. 

Der er ansøgningsfrist den 23. januar 2018 

Ansøgningsskemaet sender du til: 

Kattegatcentret ⋅ Færgevej 4 ⋅ 8500 Grenaa eller e-mail: ghr@kattegatcentret.dk 

Tusind tak for din interesse! Vi glæder os til at læse din ansøgning. 




