
STUDIEJOB 
hos FunCenter Aalborg  (uopfordret)

Vil du være en del af vores fantastiske team af studiemedarbejdere? 

FunCenter Aalborg er et alsidigt Eventcenter der tilbyder et væld af fede aktiviteter til vores gæ-
ster. Vi afholder alt fra børnefødselsdage, personalearrangementer, polterabends og meget mere, 
og her er den gode oplevelse altid i højsædet. 

Som instruktør hos os skal du kunne arbejde mellem 7-15 timer pr. uge i gennemsnit. Timeantallet 
per uge vil altid variere, da dette afhænger af antallet af gæster, hvorfor vi forventer, at du er flek-
sibel i forhold til planlægning af arbejdstider. Du vil komme til at arbejde fast hver anden lørdag, 
hver fjerde fredag og hver fjerde søndag. Derudover vil der være mulighed for at tage en masse 
ekstra vagter i hverdagene. 

• Du kan arbejde i FunCenter i min. 2 år, og meget 
gerne længere. Det vil sige at du ikke er færdig 
med dit studie før om 2 år.

• Du er min. 20 år, da vi mener, at det kræver den-
ne alder at kunne servicere de mange gæstety-
per som vi har.

• Du kan tale og forstå flydende dansk, og kan 
samtidig tale og forstå engelsk, da der kommer 
mange turister

Selve jobbet som eventinstruktør 

Vi leverer en helstøbt oplevelse, hvor 
du som eventinstruktør i høj grad er 
med til at give vores gæster en ufor-
glemmelig oplevelse. Som eventin-
struktør planlægger og afholder du et 
aktivitetsprogram ud fra gæsternes 
ønsker. 

Programmet kan indeholde alt fra 
Paintball, Lasergame, Escape Rooms, 
Teambuilding, Skydebane og selvføl-
gelig nogle af de fede aktiviteter i vo-
res eventhaller. Derudover har vi også 
arrangementer ud af centeret, som du 
er med til at planlægge og afvikle. 

FORMELLE KRAV DER SKAL OPFYLDES

Som instruktør vil du være gæstens primære kontaktperson, og vi gør meget ud af at skabe en 
positiv atmosfære og bruge tid på at hygge og lege med vores gæster. Vores eventinstruktører 
udgør 80 % af gæstens oplevelse, hvorfor vi stiller høje krav til din personlige gæsteservice, din 
indlevelse og din situationsfornemmelse. 

Som eventinstruktør hos os, anser vi dig som værende en vigtig ressource i forhold til videreud-
vikling af vores koncept og aktiviteter. Du har derfor stor indflydelse på din egen hverdag, arbejds-
gang og måde at afvikle arrangementer på. Vi lægger ligeledes stor vægt på, at du er initiativrig, 
positiv og ser muligheder frem for begrænsninger. Du skal være udadvendt, snakkesalig og have 
disciplin til at arbejde under frie rammer. 

Alle vores instruktører gennemgår et grundigt oplæringsforløb, og der vil løbende være works-
hops for vores medarbejdere omhandlende gæsteservice, salg, førstehjælp og andre relevante 
områder, som kan udvikle dig yderligere både fagligt og personligt. 

Ansøgning skal sendes i en samlet PDF til job@funcenter.dk



Hvorfor søge job i FunCenter? 

Som eventinstruktør tilegner du dig en masse redskaber, som du vil kunne bruge i andre situationer 
senere i dit arbejdsliv. I FunCenter lærer du hurtigt at skabe relationer til mennesker, som du lige har 
mødt og få dem til at føle sig godt tilpas. 

Gæsteservice og mersalg bliver en del af din DNA, og det bliver dermed automatisk en del af dit 
møde med gæsten at være opmærksom på deres behov og hjælpe dem. Du vil blive skolet i at være 
omstillingsparat og innovativ, og dermed vil du blive dygtig til at improvisere og finde nye løsninger, 
hvis der skulle ske pludselige ændringer i planen. 

Ansøgning

Er du stadig interesseret i at blive en del af vores team? Så send en uopfordret ansøgning til 
job@funcenter.dk, med tilhørende CV i en samlet PDF.

Følgende oplysninger skal indgå: Alder, sprogkompetencer, tidligere erfaring og hvor mange år du har 
mulighed for at arbejde i FunCenter. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

Highfives fra hele FunCenter-teamet

Ansøgning skal sendes i en samlet PDF til job@funcenter.dk


