
 
Er du servicemindet, engageret og har du hænderne rigtigt skruet på og ønsker du at gøre en
forskel for vores gæster samt ejere af vores 276 ferielejligheder hos Blokhus Feriecenter, så er
det dig vi søger til en stilling som teknisk servicemedarbejder.

Da én af vores nuværende tekniske medarbejdere går på efterløn, søger vi en ny engageret
kollega, som kan bidrage aktivt til arbejdet med mange forskellige typer af opgaver som daglig
vedligeholdelse og småreperationer af feriecentrets inventar, teknik og installationer.
Medarbejderen forestår endvidere driften af badeland, fitness, wellness, og pasning af
varmeanlægget samt vedligeholdelse af de udvendige områder mm. 

Du får en stor kontaktflade med både gæster- og lejlighedsejere, medarbejdere, eksterne
samarbejdspartnere og mange andre. Derfor er det vigtigt, at du er god til – og kan lide – at
kommunikere og samarbejde.

Du har sikkert en relevant uddannelsesbaggrund, håndværker / ejendomsservicetekniker, men
vigtigst at du har lyst til at lære.
Du kan holde mange bolde i luften på samme tid, og formår at forebygge og løse udfordringer.
Du behersker det danske sprog såvel mundtligt som skriftligt
Du er fortrolig med brugen af IT og af hensyn til tilkald i akutte situationer må du have egen bil
og være bosiddende indenfor en rimelig radius. 

Hos os vil du få:
Afvekslende opgaver og udfordringer, der løses i samarbejde med engagerede kollegaer.
Indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Et godt og uformelt arbejdsklima med
dine kollegaer. En fast stilling på 37 timer om ugen, der må påregnes én weekend vagt pr.
måned samt telefonvagt hver 2 uge. 

Ansøgningsfrist: mandag d. 1. marts 2021 kl. 12:00 der skal søges via mail, men send gerne din
ansøgning nu da vi afholder løbende samtaler. Forventet tiltrædelse er den 15. april 2021. 

Send din ansøgning med foto samt CV til info@blokhusferiecenter.dk    
mrk. emne linje med "Ansøgning - teknisk servicemedarbejder"

 
 
 
 
 
 
 

Har du hænderne rigtigt skruet på ?

Høkervej 5. 9492 Blokhus
Tlf. 98 24 93 33

www.BlokhusFeriecenter.dk 


