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

.. 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?

Hvis du kan svare ja, behøver du ikke bruge tid på denne annonce!

Vi søger nemlig friske turistværter, 
som er:
• opsøgende og udadvendte
• positive
• selvstændige
• gode til dansk, tysk og engelsk
• stabile – og møder op til tiden
• har styr på IT

Det er en fordel, hvis du kender Nordfyn godt eller interesserer dig for vores dejlige område. 
Men ellers hjælper vi med uddannelse og en opfriskning af lokalkendskabet.
Vi går en spændende sommersæson i møde og forventer, at det vil vælte ind med turister fra 
Danmark og resten af verden. Alle vores gæster skal hver gang møde glade, smilende, 
servicemindede turistværter og føle sig som førsteprioritet, når de møder dig. 
Vi har fire turistkontorer – 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, der 
finder sted på Nordfyn.

Vi søger en turistvært, der har lyst til at betjene turisterne på Otterup Turistkontor i uge 27-34. 
Arbejdet vil primært ligge i hverdagene, men i uge 27-32 vil der også være lørdagsarbejde på 
torvet i Otterup. 
Du kan som udgangspunkt ikke forvente at holde ferie i perioden.

Ansøgning og evt. spørgsmål - skriv til os på turistvaert@neet.dk

  Ansøgningsfrist:  20. maj 2018
  Tiltrædelse:   Uge 25
  Arbejdsperiode:  Uge 25-34
  Arbejdsdage:  Hverdage og lørdage    
  Antal timer:   Ca. 300 i perioden
  Alder:   Over 18 år
  Løn :    Efter aftale
  Mail:    turistvaert@neet.dk
  Hjemmesider:  neet.dk og 
   visitnordfyn.dk

Vi skal bruge en
Turistvært - MEN.....


