Det perfekte studiejob hos Karamel Kompagniet i Gudhjem
Vil du være del af vores skønne sommerfugle-team, der sørger for, at alle der besøger vores butik
og karamelkogeri i Gudhjem får en fantastisk oplevelse? Og har du lyst til at have et fantastisk
studie- og sommerferiejob, med de bedste kolleger og et rart arbejdsmiljø? Så læs med her.
Hos Karamel Kompagniet betyder høj kvalitet, nærvær i alt hvad vi gør og fantastisk service alt –
og vi synes selv, vi laver verdens bedste gourmetkarameller.
Det hele startede i Gudhjem, hvor vores originale karamelkogeri og butik stadig er, og det er her vi
søger medarbejdere til, som del af vores eksisterende sæsonteam.
Vi har i den kommende sæson 2 ledige stillinger, der er oplagte som studiejob, fra vi åbner i
påsken og lukker ned igen i slutningen af efterårsferien. Arbejdstiden vil være fra 5 til 25 timer om
ugen og varierer i takt med sæsonens travlhed. Som udgangspunkt vil der være disse vagter:
• Påsken 2019: Oplæring via 2 – 3 vagter i perioden 14. – 22. april
• Helligdage
• April, maj og september: Søndagsvagter ca. hver anden uge (kl. 10.00–17.00)
• Juni og slut august: 2 – 3 hverdagsvagter om ugen (kl. 16.00-20.00) og ca. 1 weekendvagt
per uge (kl. 10.00-16.00 eller 16.00-20.00)
• Juli og start august: 24 til 30 timer om ugen, fordelt på hele ugen med vagter á 6 timer
(åbent kl.10.00-22.00)
• Uge 42: 3 – 5 vagter (12.00-18.00)
Kan du sige ja til de nedenstående ting, passer du perfekt ind hos os og vores dejlige team:
• Er du smilende og udadvendt?
• Elsker du struktur og orden?
• Kan du kombinere nærværende og personlig service med overblik?
• Er du en god og glad kollega?
• Trives du, når der er travlt?
• Kan du finde ud af selv at tage initiativ til forefaldende opgaver, når der er mindre travlt?
• Er du ansvarsbevidst og mødestabil?
• Kan du lide at have salgsmål, du sammen med dine kollegaer skal nå?
• Og sidst men ikke mindst – er du vild med vores karameller?
Jobbet passer perfekt til den studerende, der gerne vil fylde bankbogen op til en rejse, sabbatår
eller det videregående studie. Du skal være fyldt 18 år.
Du bliver klædt godt på til jobbet og oplært i vores forskellige teknikker indenfor salg,
kundeservice og storytelling. Vi afholder fælles salgsmøder, løbende konkurrencer og sociale
events i løbet af sæsonen. Og vi har det sjovt!
Kommunikationen foregår blandt andet i en lukket facebookgruppe og vagtplanlægningen sker
gennem app’en Tamigo, hvor du kan tage eller udbyde vagter til dine kollegaer.
Har du haft erhvervsarbejde før eller taler du flere sprog, så glem ikke at skrive det i din ansøgning.

Vi gør os umage for at skabe et godt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere, så vi alle trives og
har det godt, mens vi er på arbejde. Vi er en ikke-ryger virksomhed.
Send en mail med emnet ”studiejob” med info og billede af dig selv
til job@Karamelkompagniet.dk.
Vi glæder os til at læse den!
P.S. Vi tager kun imod ansøgninger og spørgsmål sendt til job@KaramelKompagniet.dk. Det er
IKKE en fordel at ringe eller at aflevere ansøgningen personligt.

