Eventyrteatret søger studentermedhjælper

Eventyrteatret søger en imødekommende, energisk og mødestabil studentermedhjælper.
Vi mangler dig der kan skabe god stemning, forstår at møde mennesker i øjenhøjde og sætter pris
på at arbejde med børn og unge.
Om os
Vi er en Dramaskole for talentfulde børn og unge med både sang, dans og drama. Hvert efterår
opfører vi to store musicals i Glassalen i Tivoli. Derudover opfører vi løbende shows rundt
omkring i landet.
Du skal have lyst til at være Eventyrteatrets smilende ansigt udadtil og klar til at tage godt imod
eleverne og deres forældre. Du er lukkeansvarlig og skal klare forskellige praktiske opgaver i
huset.
Arbejdstid og sted
Arbejdet foregår på Eventyrteatret i Søborg, nær Gladsaxe Trafikplads. Arbejdstiderne fordeles
mellem vores studentermedhjælpere og ligger fra mandag til torsdag fra kl. 15.30/16.00 –
19.30/20.00, samt nogle weekender. Det er et krav at du i foråret 2022 kan arbejde torsdag fra
16.00-20.00.
Erfaringer og kvalifikationer
 Ud over et udpræget servicegén skal du have særdeles gode kommunikationsevner,
situationsfornemmelse og have naturlig autoritet.
 Du er tryghedsskabende og social anlagt.
 Du er fleksibel, og kan træde til i tilfælde af sygdom og lignende.
 Du har en positiv indstilling til opgaverne og tager fat, hvor det behøves.
 Du skal desuden have et godt kendskab til Office-pakken og kunne arbejde effektivt på en
PC. Derudover vil det være en fordel, hvis du kan arbejde med SoMe, tage billeder/video
samt lave lettere billedbehandling og redigering.
Praktisk
Send ansøgning og CV med foto hurtigst muligt, og senest 1. februar 2022 til:
produktion@eventyrteatret.dk
Har du spørgsmål, kan du kontakte Ditte Cecilie Lyngsø eller Josephine Lott på tlf. 36 17 26 01.
Tiltrædelse snarest muligt, eller efter nærmere aftale.
Læs mere om Eventyrteatret på www.eventyrteatret.dk.
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