
Medarbejdere søges til butik  i Tivoli   
 

Er du interesseret i et job, på en fantastisk arbejdsplads i Tivoli, hvor du vil møde nye gæster fra 

hele Verden hver dag? 

 

Kan du holde tungen lige i munden når der bliver rigtig travlt og alligevel kunne smile? 

Vil du lægge en ære i at give hver enkelt kunde en positiv oplevelse, når de handler i vores butik? 

Drives du af nysgerrighed for andre mennesker og elsker du at yde en personlig service? 

 

Har du let til smil og glæde i din hverdag og kan du lide at få øjenkontakt med kunderne? 

 

Trives du i et miljø, hvor du kan udfolde dit personlige engagement, i at optimere butikkens mange 

opgaver, såsom kundebetjening, klargøring, udsmykning samt opsætning/opfyldning af varer? 

 

Vi søger medarbejdere over 18 år til en af vores butikker i Tivoli, som gerne vil arbejde minimum 

2-3 vagter á 6-7 timer om ugen og gerne mere. 

 

Vi forventer du er udadvendt, frisk, mødestabil, fleksibel, en god kollega og en meget smilende 

person, som har overblik og overskud og kan arbejde selvstændigt og/eller i et team af gode 

kollegaer. 

 

Du skal kunne hovedregning og forstå og snakke dansk og engelsk! ( Flair for sprog vil være en 

fordel. ) og er du butiksvant, vil det også være en fordel. 

 

Du skal kunne arbejde ( dag ), aften, helligdage og weekender og derved være en del af et team, 

hvor arbejdstiden vil blive fordelt i et vagtskema, som dækker Tivoli´s åbningstider. 

 

Arbejdsperioden vil strække sig over 2 sæsoner: Halloween sæsonen ( 13.Okt.-6. Nov. ) samt   

Jule sæsonen  ( 18. Nov.-31. Dec. 2022 ). Derudover vil der være mulighed for at være med til 

opbygning af butikkerne imellem sæsonerne. Oplæring kan finde sted allerede i September måned. 

 

Vi tilbyder en god løn og arbejdsforhold, gode kollegaer og en fantastisk arbejdsplads, hvor 

dagene/ sæsonerne vil være varierende og hvor du vil møde gæster, som ser frem til og glæder sig 

til at besøge os. 

 

Har dette fanget din interesse og kan du se dig selv arbejde i en af vores butikker i Tivoli, som bl. a. sælger 

brugskunst, interiør, accessories, juleprodukter, halloween, souvenirs & gaveartikler, er du meget 

velkommen til at sende en jobansøgning med foto, CV samt oplysning om hvor mange timer, du kan 

arbejde om ugen.                          

Send venligst din ansøgning til: butik@celuca.dk  - att.: Lars Frederiksen   

 


