S E RV I C E - O G KO M M U N I K AT I O N S P RO F I L S Ø G E S !
Camp Adventure er en ambitiøs iværksættervirksomhed i rivende udvikling med en halvskør besætning ved
roret. Naturen er virksomhedens omdrejningspunkt, og vi arbejder med at gøre den tilgængelig til glæde for
vores mange, skønne gæster. Vi er et hold af både faste medarbejdere og freelancere med vidt forskellige
baggrunde. Vi drifter og udvikler løbende, og vi løber stærkt for at følge med. Ud over det ikoniske Skovtårn
huser Camp Adventure også Danmarks største klatrepark, luksusovernatning og kursusvirksomhed.
Camp Adventure har omkring 350.000 besøgende om året, og vi stræber efter at give alle gæster en unik
oplevelse. Fra de første gang møder Camp Adventure på web og SoMe til den personlige kontakt på mail
og telefon, til det fysiske besøg på Camp Adventure og til eventuel opfølgning og evaluering. Det betyder,
at vi har travlt på vores kontor i København, og vi søger derfor en ny, sød, sjov og dygtig kollega med gode
kommunikationsevner, som har lyst til at give vores gæster en førsteklasses oplevelse. Vi er et ungt kontor
med et meget fladt ledelseshierarki og med stor tillid til hinandens kompetencer.
Vi tænker om dig:
Du har en relevant uddannelse
Du er knalddygtig til dansk og engelsk – både skrift og tale
Du sætter en ære i detaljespecifik og præcis kommunikation
Du kan og har lyst til at varetage en bred vifte af kommunikations-, administrations- og serviceopgaver
Du er ikke for fin til opgaverne – hos os kan alt ske
Du behøver ikke have meget erfaring med i bagagen, men du skal være åben og frisk på at lære
Du har erfaring med web og SoMe og kan på den baggrund assistere vores journalist og vores grafiske designer
Du er frisk, tålmodig og har for det meste gode dage
Du trives med et tæt kollegasamarbejde, hvor alle spiller hinanden gode
Du har kørekort
Vi kan tilbyde:
En fuldtidsstilling (arbejde i weekender og helligdage må påregnes i perioder)
Løn efter kvalifikationer
Arbejdssted på Østerbro, København
Ansættelse 1. marts eller 1. april

For yderligere information om stillingen kontakt:
Ida Roed Rasmussen
Kommerciel direktør
ir@campadventure.dk

Ragnagade 17

DK-2100 København Ø

T: +45 38150038

E: info@campadventure.dk

W: campadventure.dk

