Vi skal bruge en
Turistvært - MEN.....
.. Vil du hellere stirre ned i din smartphone end hjælpe turisterne?
.. Er du indadvendt og ligeglad med at møde andre mennesker?
.. Kan du ikke tale dansk, tysk og engelsk?
.. Har du svært ved at bevare det gode humør i dårligt vejr?
.. Vil du bruge sommeren til at slappe af hver dag?
.. Hader du fleksibilitet?
Så behøver du ikke bruge tid på denne annonce!

Vi søger nemlig en frisk turistvært,
som er:
• opsøgende og udadvendt
• selvstændig og positiv
• i stand til altid at prioritere gæsten
• god til dansk, tysk og engelsk
• stabil – og møder op til tiden
• har flair for IT

Ansøgningsfrist:
Tiltrædelse: 		
Arbejdsperiode:
Arbejdsdage:
Antal timer: 		
Alder: 		
Løn : 			
Mail: 			
Hjemmesider:
			
Sted:			

9. maj 2019
Juli
Primært uge 26-34
Alle ugens dage
Ca. 150 i perioden
Over 18 år
Efter aftale
rikke@neet.dk
visitnordfyn.dk og 		
neet.dk
Hele nordfyn

Det er en fordel, hvis du kender Nordfyn godt eller interesserer dig for vores dejlige område.
Ellers får vi dig klædt godt på til opgaven.
Vi går en spændende sommersæson i møde og forventer, at det vil vælte ind med turister fra
Danmark og resten af verden. Din fornemmeste opgave bliver at møde turisten med overskud og
masser af inspiration til gode oplevelser. Alle vores gæster skal hver gang møde en glad, smilende
og servicemindet turistvært og føle sig som førsteprioritet, når de træder ind på turistbureauet
eller henvender sig ved vores mobile turistinformation - tuk tuk’en. Derudover vil du skulle
betjene diverse digitale platforme og foretage andet administrativt arbejde.
Du kommer ikke til at kede dig og skal derfor kunne lide at have gang i flere ting ad gangen.
Vi har fire turistinformationer – to på den østlige side af Nordfyn og to på den vestlige side.
Dertil kommer et mobilt turistkontor, en tuk tuk, der henover sommeren skal køre rundt på
Nordfyn og betjene turister på stranden, på markeder og ved mange af de forskellige events på
Nordfyn. Du kan som udgangspunkt ikke forvente at holde ferie i perioden.
Ansøgning og evt. spørgsmål - skriv til os på rikke@neet.dk

”Ingen kan alt, alle kan meget, sammen kan vi det hele”

