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Servicemedarbejder  
med flair for IT og AV-udstyr
Har du hænderne rigtigt skruet på og leder du efter et job? Kan du selv 
finde løsningerne, når AV-udstyret driller eller skal installeres?
Så er det dig Vejen Idrætscenter og Sportshotel Vejen mangler.

Vi har oplevelser i fokus. Med nytænkning og engagement arbejder vi  
aktivt på at skabe et mødested for sportsfolk, foreninger, erhvervsfolk og 
private. 
Vejen Idrætscenter / Sportcenter Danmark har årligt ca. 1.000.000 gæster.
Åbningstiden er 365 dage om året!

Engagerede medarbejdere lægger sig i selen for at give vores gæster gode 
oplevelser. Læs mere på www.vejenic.dk

Du bliver del af et team på 5 fastansatte servicemedarbejdere  
i en selvstyrende gruppe.

Dit job
• Opsætninger lys/lyd og AV til arrangementer.
• Udvikling og kendskab til IT.
• Anden klargøring til arrangementer.
• Reparation af udstyr, når det går i stykker.

Om dig
• Du kan arbejde selvstændigt.
• Er mødestabil og fleksibel.
• Du har en god fysik og er robust.
• Du er omhyggelig og gør opgaverne færdige.

Vi tilbyder
• En arbejdsplads i stor udvikling, med visionære planer, stolthed og høj 

kundetilfredshed.
• Fordelagtige ordninger indenfor motion og velvære.
• En uformel omgangstone kolleger imellem, men frem for alt et  

professionelt team af dygtige medarbejdere.
• Løn efter kvalifikationer. Pensionsordning.
• Fuldtid.
Vejen Idrætscenter har åbent alle dage – hele året, hvorfor arbejdstiden vil 
være fordelt over hele ugen både dag og aften. Start så hurtigt som muligt  
og løn efter aftale.

Da Vejen Idrætscenter har åbent alle dage – hele året, vil arbejdstiden være 
fordelt over hele ugen både dag og aften. Start så hurtigt som muligt  
og løn efter aftale.

Er du interesseret?
Kan du se dig selv som vores nye medspiller? Send din ansøgning og CV til 
Marianne Fink på mf@vejenic.dk. Ved spørgsmål ring tlf. 5190 5059.
Ansøgningerne behandles løbende.


