
Vil du udfordre dig selv og bruge din viden fra dit studie?
PRAKTIKPLADS HOS FUNCENTER

FunCenter Aalborg er et alsidigt Eventcetner med et væld af sjove aktiviteter for vores gæster. Vi afholder alt fra 

børnefødselsdage, firmature til polterabends og her er den gode oplevelse altid i højsædet. Vi søger løbende, gennem 

hele året, praktikanter der kan hjælpe med at skabe yderligere vækst i vores center og aflaste os i nogle af vores 

mange driftopgaver.

Du vil blive en del af et fantastisk eneDu vil blive en del af et fantastisk energisk og positivt team hvor der på kontoret er 6 fastansatte, og derudover ca. 40 

eventinstruktører som arbejder på detid med at servicere vores fantastiske gæster.  Den første periode vil gå med at 

lære FunCenter at kende, komme rundt i virksomheden og få indblik i økonomi, salg, marketing, drift, HR og måden vi 

arbejder på samt de programmer vi bruger hver dag. For os er det vigtigt at du har kendskab til hele virksomheden, da 

vi er en lille organisation som bruger hinanden som sparringspartnere løbende igennem vores projelter.  

TIDLIGERE PROJEKTER PRAKTI-
KANTER HAR ARBEJDET MED:

Udvikling af Hr-strategi med bl.a. oplærings-
forløb og personalehåndbog

Udvikling af nyt forretningsområde/koncept

Programmering af online-skydespil

Udvikling af markedsføringsstrategi og 
budget

Procesbeskrivelse og optimering

Driftomkostnings kalkulering og optimering.

Efter første periode er ovre, vil du ofte få tildelt nogle forskellige 

driftsopgaver, som du har ansvaret for bliver løst hver uge. Disse 

opgaver hænger meget sammen med dine interesseområder og 

dine kompetencer fra studie og tidligere jobs. Udover dine faste 

ugeopgaver vil du på lige fod med det øvrige personale være 

ansvarlig for afvikling af arrangementer i centeret i de perioder 

hvor deltidsinstruktørerne ikke har mulighed for at komme på ar-

bejde - dette er ofte om formiddagen i hvebejde - dette er ofte om formiddagen i hverdagene. Du vil have 

dit eget projekt at arbejde med udover de øvrige opgaver du har i 

FunCenter. Hvad dette projekt indebærer kommer meget an på 

hvilken studieretning du har, og hvad du har af erfaring fra tidlig-

ere jobs mv. 

JOBBET SOM PRAKTIKANT
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ANSØGNING

En del af arbejdet foregår på “på gulvet” som instruktør, da dette er hele omdrejningspunktet i vores virksomhed og 

produkt. Det er derfor vigtigt at du er forberedt på at din arbejdsdag ikke kun er foran en computerskærm. Som in-

struktør er du FunCenters ansigt ud af til. I FunCenter er du du 80% af gæstens oplevelse, og vi stiller høje krav til din 

personlige gæsteservice, din indlevelse og din situationsfornemmelse. 

Du planlægger et aktivitetsprogram ud fra gæsternes ønsker, samt din erfaring med denne type gæster. Programmet 

kan indeholde Paintball, Escape Rooms, Lasergame, Skydebane og selvfølgelig nogle af de sjove aktiviteter vi har i 

vores Eventhaller. Vi skaber en positiv stemning og bruger meget tid på at “lege” med gæsterne mens de er i Fun-

Center, og det er et vigtigt element i jobbet. Vi forventer at du kan servicere alle typer af gæster, da vi har alt fra 

børnefødselsdage og polterabender til ledergruppe på besøg i FunCenter. 

Du skal være udadvendt, snakkesaglig, og have disciplin til at arbejde under frie rammer. Vi lægger vægt på, at du er 

initiativrig, positiv og ser muligheder i stedet for begrænsninger. Alle vores medarbejdere gennemgår et grundigt 

oplæringsforløb internt i FunCenter, og er løbende en del af workshops om gæsteserive og andre relevante områder 

som kan udvikle dig yderligere fagligt og personligt. 

VVi lægger meget vægt på at være en social arbejdsplads og vores relationer rækker langt udover arbejdet i Funcenter. 

holdånd, ærlighed og loyalitet er nøgleordene i vores “unge” team. Jobbet som praktikant er fuldtid. Mødetiden er du 

selv med til at planlægge uge for uge, hvilket giver dig meget firhed i forhold til planlægning af arbejdstiderne. Mener 

du, at du har hvad der skal til for at blive en del af vores team, så hører vi gerne fra dig :-)

VVi vil gerne modtage din ansøgning på mail og ikke fysisk. Send din ansøgning til job@funcenter.dk gerne med billede 

og i en samlet PDF-fil. Skriv “praktikant” i emnefeltet. Du får en automail tilbage som bekræfter at vi har modtaget din 

ansøgning. 
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