
Søger du et alsidigt job i et spændende fritidsmiljø med mange glade gæster? Nyborg Svømme-og Badeland søger
servicemedarbejder / livredder i fast fuldtidsstilling på 30-37 timer pr. uge med ansættelse 1. marts 2020.
Arbejdstiden er i fast rullende vagtplan med både dag- og aftenvagter og arbejde hver 2/3. weekend.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:
• livredning og opsyn 
• teknisk vedligeholdelse
• rengøring  
• vejlede/servicere gæster 
• vandanalyse 
• diverse forefaldende opgaver 

Vi søger medarbejdere der:
• er udadvendt og imødekommen
• engagerer sig i teamwork med det øvrige personale
• er mødestabil og fleksibel
• evt. håndværkeruddannet
• er pligtopfyldende og i stand til at arbejde struktureret
• er tryg i vand og kan bestå bassinlivredderprøven før ansættelse
• kan tale og forstå dansk, og kommunikerer godt med alle aldersgrupper
• Du skal brænde for at servicere andre, kunne sætte dig i respekt, have god energi og positiv udstråling.

Vi tilbyder dig:
Et job hvor din personlige indsats og kompetencer er i spil og har afgørende betydning for den enkelte brugers
sikkerhed og oplevelse. Et arbejdsområde i konstant udvikling og som er betegnet af sundhed, sikkerhed, velvære
og oplevelser. Det er områder som du kan være med til at præge ved oplæring og løbende uddannelse. 

Løn og ansættelsesforhold:
Arbejdstiden er på gennemsnitligt 30-37 timer pr. uge og indeholder skiftende vagter på hverdage og weekender.
Løn samt ansættelsesforhold efter overenskomst mellem KL og 3F 
Start løn: Løntrin 17 svarende til 142.85 kr. i timen plus tillæg for arbejde efter 17 og i weekender og helligdage. 
Forud for endelig ansættelse indhentes stra�eattest og børneattest.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.

Tiltrædelse:
1. marts eller efter aftale. Din ansøgning, vedlagt relevante bilag sendes på mail: poul@ni-f.dk 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bademester Poul Thomsen, tlf. 22841949

Livredder / teknisk servicemedarbejder i Svømme-og Badeland


