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Skanderborg Festivalklub 
Birkevej 20 
8660 Skanderborg 
 
CVR: 77052518 
Tlf. 8793 4444 
info@smukfest.dk 

 
Skanderborg Festivalklub  
søger receptionist (18 timer/uge) 
 
Er du vores nye receptionist, der hver dag står klar til at sprede god energi, når 
dine kollegaer/publikum/frivillige/samarbejdspartnere ringer, skriver eller 
kommer forbi receptionen med spørgsmål om vores til tider lidt skøre forening? 
 
Er du toptjekket og megaskarp til at holde orden i sagerne, og er du som en 
skovtrold på bøgepladsen, når du færdes i Officepakken?  
 
Elsker (!!) du at møde alle mulige typer mennesker samt være den hjælpende 
hånd og bindeled i organisationen, som vi alle har kæmpe glæde af?  
 
Så er det helt sikkert dig, vi vil have med på holdet i vores festivalklub.  
 
 
 
Receptionens opgaver: 

• Den primære opgave er kundebetjening (telefoner/omstilling, mails og 
forsendelser ind og ud af huset). Telefonen fylder i perioder meget, 
imens det i andre perioder i højere grad er henvendelser og service til 
vores gæster i huset eller support til vores publikummer og frivillige, som 
fylder.  

• Du vil have ansvaret for at gøre receptionen til et indbydende sted at 
blive modtaget.  

• Du vil skulle vedligeholde vores kopirum og et mindre kopirumslager, 
samt sørge for indkøb til kopirum. 

• Derudover vil der være diverse ad hoc-opgaver, som kommer i løbet af 
en arbejdsdag.  

 
Vi forventer:  

• Du er åben, smilende, serviceminded og imødekommende.  
• Du vil dagligt blive mødt af mange forskellige typer mennesker, som 

henvender sig til dig med en bred vifte af emner, og du skal gerne være 
en type, der synes, at netop det gør din arbejdsdag alsidig. 

• Du har erfaring med administrative opgaver og er stærk i Outlook, Excel, 
Word på brugerniveau.  

• Du er struktureret i dit arbejde og selvkørende i din opgaveløsning. Vi 
søger et menneske med stor rummelighed og en ægte glæde ved at 
hjælpe andre. 
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Vi tilbyder:  

• En helt unik arbejdsplads med humor og højt til loftet.  
• Søde og ambitiøse kolleger, der vil gøre alt, hvad de kan for at sikre dig 

den bedste start og efterfølgende en god hverdag.  
• En hverdag, hvor du hurtigt bliver alles go-to-person, fordi du sidder 

midt i orkanens øje og har det bredeste udsyn i hele butikken.  
• Løn efter aftale. 

 
Vil du vide mere: 
Har du spørgsmål eller vil du vide mere om det hele. Så giv Rikke Tronhus et ring 
på tlf. 30569756 eller send en mail til hende på: tronhus@smukfest.dk  
 
Det praktiske: 
Send din korte motiverede ansøgning samt CV med billede til os på 
info@smukfest.dk mrk. ”Receptionist”. Ansøgningsfrist mandag d. 1/11. 
 
Du kan læse mere om selve produktet her: smukfest.dk 
 
Og hele organisationen og arbejdspladsen bag: skanderborgfestivalklub.dk 
 
 
Vi glæder os til at høre fra dig! 
Skanderborg Festivalklub 
 
 


