Vill du vara med och jobba
på Ladies Night i
Gävle 24 september?
Vi är på jakt efter dig som vill jobba som Runner eller Säkerhetsvärd
tillsammans med oss under årets turné. Det här är ett utmärkt tillfälle för
dig som vill få chansen att skapa nya kontakter, få nya erfarenheter och
vara med på årets grymmaste show.
Arbetsbeskrivning
Runner:
En runner är en person som alltid finns tillgänglig och gör alla ärenden utanför arenan. Det
handlar främst om att göra inköp och körningar. Man måste alltså ha körkort och vi står för
bilar under passet. Viktigt att vara ansvarstagande, kunna prestera under stressade
situationer och vara trevlig. Man jobbar antingen dagspass ca 10.00 – 16.00 eller kvällspass ca
16.00 – 24.00.

Säkerhetsvärd:
Som säkerhetsvärd kommer du att jobba direkt under säkerhetsansvarig och få en plats
tilldelad där du ska kontrollera ackrediteringar (som är personens bevis på att den får vara
där) på de som vill ta sig in. Mycket viktigt att vara ansvarstagande och trevlig även här, men
givetvis också att kunna säga nej, bedöma olika situationer och handla rationellt. Arbetet är
kvällstid 16.00 - 24.00.

Ersättning:
Man får en showbiljett per person för den aktuella kvällen/staden. Jobbar personen kväll, är
kille eller inte har någon möjlighet att se showen av annan anledning får man helt enkelt
chansen att ge bort en fin present till någon skön tjej. Vi står för måltider under arbetspasset.

Intresserad?
Skriv en kort presentation av dig själv, vilka arbetsuppgifter du kan tänka dig.
Maila din ansökan till personal@ladiesnight.se
För övriga frågor är du varmt välkommen att höra av dig till
annika@ladiesnight.se

Då det är många som brukar vara intresserade ser vi gärna att du skickar in din
ansökan tidigt för att säkra din plats på året turné.
Bästa hälsningar
Annika Flygge
Ladies Night
www.ladiesnight.se

