Cirkus Summarum søger en salgsmedarbejder til fedt sommerferiejob!
Cirkus Summarum søger en ny salgsmedarbejder til afvikling af arrangementet sommeren over. Vores nye kollega får
på sigt ansvaret for salg, styring af lager samt diverse administrative opgaver. I 2018 vil vi gerne lære dig op med
henblik på, at du bliver selvkørende i 2019.
Vi søger mere én, der vil, end én der allerede kan – og vi forestiller os, at du:
-

Minimum er 22 år
Er under uddannelse – og synes det lyder fedt med et seriøst sommerferiearbejde de næste 3 år
Synes afvikling af events lyder sjovt
Synes administrativt arbejde er cool, og excel-ark er overskuelige
Har en idé om, hvordan man sælger og optimerer salg. Måske har du stået i butik, været ansat i en
forlystelsespark eller været butiksleder som studiejob
Synes samarbejde med en masse frivillige lyder spændende
Er typen der ikke lader sig slå ud af lidt regnvejr
Er en god og hensynsfuld kollega, der er parat til at løfte i flok

Vi forventer ikke, du kommer med rygsækken fuld af omfattende erfaring. Hvis du har vilje og gå-på-mod, så hjælper
vi dig med resten.
Om Jobbet:
Jobbets primære arbejdsopgaver består af:
- Styring af vores lager med merchandise, madvarer mv.
- Bestilling og registrering af varer
- Kontrol af optællinger
- Support og servicering af kasseterminaler og dankortterminaler
- Løbende justeringer i vores salgssetup
- Ad hoc administration
- Alt muligt praktisk - vi hjælper hinanden med alle opgaver på cirkusholdet
Du bliver en del af et lille tæt hold på seks til syv produktionsfolk, der løfter praktikken bag Cirkus Summarum. Vi går
op i at være gode kolleger, og heldigvis kan vi både drikke kaffe, spise brunch, feste og snakke om livet sammen. Du
bliver også en del af de 80-100 mennesker, der tilsammen får hjulene til at løbe rundt på hele cirkuspladsen.

Faktatjek:
- Vi er i gang fra den 25. juni til den 8. august i hhv. København og Aarhus. Vi forventer, du kan arbejde tre til
fem uger henover den periode. Vi tilrettelægger sammen hvornår det ligger – og i år er vi meget fleksible,
idet det primært er oplæring.
- Løn: Ca. 25.000 kr/mdr.
- Overnatning, transport, mad og drikke: Den klarer vi.
- Hvor kommer du fra: Aarhus eller deromkring
- I 2018 bliver du oplært i opgaverne hos en kollega, således du er flyveklar til selv at overtage stillingen i 2019
Er du nysgerrig på at være en del af en af Danmarks måske største børneproduktion og får du energi af, at ikke to
dage er ens, så er jobbet helt sikkert noget for dig.
Skynd dig at sende en ansøgning til beot@muskelsvindfonden.dk.
Har du spørgsmål inden det. Så ring eller sms til Bettina Ottesen 22652484.
Ansøgningsfrist 28. maj 2018.
Vi glæder os til at høre fra dig!

