
Vil du være med til at give vores gæster en fantastisk service og modtagelse? 

Vi søger 2 eller 3 nye kollegaer til vores butik og billetsalg - primært til vores højsæson i uge 26 - 34 2021, 
men evt. også med mulighed for ad hoc vagter frem til medio oktober 2021.

Vi kan bruge både ungarbejdere under 18 år eller den mere erfarne kollega.

Din profil: 
• Du er smilende og serviceminded 
• Du kan bevare roen og overblikket i en presset situation
• Du er ikke bange for at tage fat og tager gerne ”en for holdet”

Erfaring med butik/kasseekspedition vil være en fordel, men ikke nødvendigvis et krav. Udover ekspedition 
vil jobbet også omfatte trimning af butik og vareopfyldning.

Arbejdstiden vil være placeret på alle ugens dage og typisk i tidsrummet kl. 9.30-18.30. Der vil være vari-
erende timetal, men vi har hvis ønskes mulighed for at tilbyde en fuldtidsstilling i perioden. Vi forsøger at 
planlægge vagtplaner, så evt. friønsker kan imødekommes, men da det er vores absolutte højsæson, kan 
længerevarende ferie i perioden ikke forventes.

Lidt om Fregatten Jylland:
• Fregatten Jylland er med mere end 160 år på bagen et unikt stykke kulturarv, der formidles gennem en 

lang række aktiviteter til alle generationer. Fregatten Jylland havde i 2020 ca. 73.000 gæster, hvoraf 2/3 
besøgte os i højsæsonen.

• I museumsbutikken sælger vi souvenir, litteratur og har et større udvalg af øl og spiritus og en masse 
gaveideer. Der kan både fra butikken og vores ishus på pladsen købes kaffe, is og andre forfriskninger.

• Du vil møde en masse gode og engagerede kolleger, og vi er en arbejdsplads med højt til loftet og et 
uformelt miljø med plads til humor.

 
 Kontakt vores økonomi- og butiksansvarlig  Marianne Stahl Rasmussen 

på tlf. 5131 7984, hvis du har spørgsmål. 

Send din ansøgning hurtigst muligt på mail job@fregatten-jylland.dk 
eller ring på ovenstående telefonnummer.

Fregatten Jylland søger sæsonmedarbejdere til butik og billetsalg 
MANGLER DU ET SOMMERJOB?


