
Ny højsæson 2022
Vil du gerne arbejde på Hornbæks fedeste location sammen med det bedste Team – Så
læs her! Den nye højsæson nærmer sig og vi er allerede i gang med forberedelserne på
havnefronten. I år bliver det endnu sjovere. Det betyder at vi mangler dig til Fiskehuset &
Maritina

Vi er et ungt og dynamisk team, fra 14 år og op til et par gamle tusser, men vi er alle
sammen dygtige og har god humor, (synes vi selv). Vi mangler medarbejdere af alle køn
og alle aldre. Vi vurderer Jer på Jeres karakter og ikke karakterer, så et gennemsnit på
12 kommer du ikke langt med hos os. Vi vil have nogle som møder til tiden og som gider
lave noget. Vi kører efter devisen

"work hard play hard"

Der er mange forskellige personligheder hos os og forskellighederne gør os stærke
Fiskehuset bugner med nye tiltag og vi opgraderer på flere fronter, så der bliver et bredt
udvalg af stillinger. Her er et par eksempler på stillinger vi skal have besat – det kan
også være du kan lave det hele.

● Fiskesælger (du behøver ikke være ekspert, men god til service)
● Talent (de unge i opvasken samt alt mulig andet)

Kreatør (er du Ninja til video, billeder samt fantasifuld, måske ved noget om
Sociale Medier)

● Pommes frites prins & Pommes frites prinsesse (du behøver ikke være uddannet
kokkebasse)

● Opvarter (servere & yde service for vores smukke gæster)
● Shaker (kan lave en cocktail, hælde fadbamser op, eller tale med gæster)

Titler og stillingsbetegnelser skal ikke afholde dig fra at søge et job hos os – vi kan finde
på en som passer til dig.Det kan være du mener vi trænger til fornyelse og har en masse
idéer. Vi har en del som tager et sabbatår hos os, så vi er vant til, at man ikke er der lang
tid af gangen.

Vores højsæson begynder fra Påsken og frem til efterårsferien. Vi er meget fleksible
med mødetider, der skal både være de morgenfriske og dem som har gamet til langt ud
på natten. Løn efter aftale.

Hvad skal jeg gøre?

Du behøver ikke skrive en roman om hvad du kan og ikke kan, men nogle linjer om dig
selv ville være rart. Send en ansøgning på mail kontakt@fiskehusethornbaek.dk –
efterfulgt af, at du ringer og tjekker om vi har set den.

Du kan komme ned i Fiskehuset og spørge efter Christian eller Dennis. Du kan os sende
en sms, det er så moderne.

Kontakt Christian Linning på Tel.: +45 23 65 72 80. Venlig hilsen, Team Fiskehuset
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