FRITIDSJOB - rengøring af sommerhuse på Ærø
Vi er et veletableret udlejningsbureau med hovedkontor i Middelfart, hvorfra vi siden 1970 har udlejet
sommerhuse i Danmark. Vi udlejer 600 sommerhuse på Fyn og øer, i Sydøstjylland og i Midtjylland, samt
flere slotte og herregårde rundt om i Danmark. Herudover formidler vi lejeboliger til udenlandske firmaer,
som søger indkvartering til medarbejdere i forbindelse med byggeri o.a.
Vi søger
Rengøringsfolk til rengøring af vores sommerhuse og lejeboliger på Ærø.
Vi tilbyder
Et fritidsjob med grundig oplæring, god løn samt mulighed for at arbejde kun i weekenden, men også på
hverdage, hvis du har mulighed for det.
I sommerperioden skal du arbejde om lørdagen fra ca. 8.00 til 16.00. Jobbet kræver, at du har egen bil til
rådighed og være bosat på Ærø.
Vi forventer
•

Du sætter en ære i at levere et rengjort hus, og spotter det lille fnuller over i hjørnet inden du
forlader huset

•

Kan kommunikere enten på dansk, engelsk eller tysk.

Ekstra fordele til dig
Som ansat hos Feriepartner får du ekstra gode fordele. Bl.a. 10% rabat på leje af sommerhuse i Danmark
og rabat på nogle af Danmarks store attraktioner.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Mireille Wegener på tlf. 91898505.
Ansøgning sendes til: mireille@mob.dk
__________________________________________________________________________
Minijob - Reinigungskraft für Sommerhäuser

Wir suchen:
Servicemitarbeiter für die Reinigung unserer Sommerhäuser auf Ærø in Festanstellung.
Voraussetzung:
•

Du hast Freude an einem richtig sauber gemachten Haus und entdeckst auch denn letzten Fussel im
Eck.

•

Führerschein und eigenes Auto - wohnst auf Ærø

•

Du kannst selbständig arbeiten.

Arbeitszeiten:
Von Juni bis August Samstags von 9:00 - 15:00 Uhr, teilweise auch Freitags und Sonntags. In der
Nebensaison zumeist Samstags oder Sonntags, Wochentage können vorkommen. Varierende
Wochenstundenzahl von 0 - 10 Stunden.
Nähere Arbeitsabsprachen übernehmen unsere Kollegen auf Ærø.
Bonus:
Als Angestellter von Feriepartner genießt du extra Vorteile wie u.a. 10% Rabatt auf Feriepartner
Sommerhäuser in Dänemark und Rabatte in einigen von Dänemarks größten Attraktionen.
Wir stellen laufend an.
Kontakt: Mireille auf 91 89 85 05 oder mireille@mob.dk

