Kaløvig Center søger altmuligmand
Vores gode Poul er gået på pension, og derfor søger vi en ny altmuligmand.
Vi har brug for en, der kan alt – stort set! Du skal have hænderne skruet rigtig på og kunne
arbejde selvstændigt med reparation og vedligehold og være klar til at springe til, når der
er røget en sikring, sprunget et vandrør eller væltet et træ. Du får også ansvaret for at gøre
mødelokaler klar til vores gæster, og det sker også, at der er brug for en ekstra hånd i rengøringen. Der er masser at lave både inde og ude, og opgaverne varierer med årstiderne,
fordi haven også hører med.
Vi forventer, at du ordner det meste selv, men også at du ved, hvem du skal ringe til, når
der er brug for hjælp. Vi forventer også, at du møder både os og vores mange gæster med
smil og imødekommenhed – og at du altid er parat til at give en hjælpende hånd, hvor den
behøves.
Vi kan love dig et afvekslende job, hvor du er med til at danne rygraden i en lille spændende virksomhed. Du får en flok dygtige kolleger i køkken, rengøring, salg og ledelse, der
alle sætter en ære i, at stedet er helt særlig rart at besøge. De fleste har været her i rigtig
mange år, så det er erfarne folk, du får som kolleger.
Vi forestiller os en 30 timers stilling, men vi aftaler gerne det konkrete timetal med den rette
ansøger. Vi ser gerne ansøgninger fra både mænd og kvinder og alt derimellem og hvad
sprog angår vil det være dejligt, om du kan både tale og forstå dansk – ellers må du lægge
dig i selen og få det lært i en fart. Engelsk kommer du også langt med. Lønnen er fastlagt i
vores overenskomst med 3F og tiltrædelse snarest muligt.
Send din ansøgning senest den 19. maj, - så hører du fra os straks derefter. Vi holder samtaler i uge 20 og 21.
Send din ansøgning (gerne på mail) til
KALØVIG Center
Præstekravevej 46
8410 Rønde
v. Direktør Christine Viemose
Christine@kalovigcenter.dk
tlf. 86 37 11 55
KALØVIG Center er et lille kursuscenter, der ligger mellem himmel og hav ved Følle Strand. Vi har 26 værelser og 4 mødelokaler i en ejendom, der oprindeligt er opført
som badehotel. Kaløvig lægger hus til masser af møder, kurser, fester, sommerlejre og feriebesøg og vores kunder kommer fra hele Danmark og fra udlandet. Vi er
SKI godkendt som leverandør til Stat og kommuner, har egen overenskomst med 3F, har Økologisk Spisemærke i Sølv, er Grøn Nøgle Certificeret og certificeret partner
med Nationalpark Mols Bjerge. Vi har en dejlig have, det fineste Trætophus, en æble- og kirsebærlund, egne bier og fremragende fiskevand. Vi har også jordvarme,
solvarme og solceller, opladning til elbiler - og masser af planer og drømme for fremtiden! Læs mere om Kaløvig på www.kalovigcenter.dk og find os på Facebook.

