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Stillingsopslag - Livredder 
 
DGI Huset Vordingborg søger medarbejdere over 18 år til dækning af vagter i Vandhuset. 
Arbejdstiden vil primært være i aften- og weekender og eventuelt morgenvagter. Der vil være 
mulighed for at indgå i arbejdsopgaver, der dækker hele huset. Ansættelsesstart primo 2021. 
 
Vi leder efter dig, der er udadvendt, serviceminded, positivt indstillet og super motiveret for at 
give folk en god oplevelse, når de besøger DGI Huset. 
 
Arbejdsdagen i DGI Huset er varieret og veksler mellem opsyn ved bassiner, salg af billetter og 
forplejning mm. i caféen, hvor vi lægger vægt på at yde service med et smil. En stor del af 
jobbet indeholder rengøringsopgaver og der er stor fokus på vigtigheden af, at holde anlægget 
pænt og indbydende for besøgende. Der kan også være behov for hjælp til events i huset som 
fx ved store møder, koncerter og andre arrangementer. 
 
Vi vil sørge for oplæringen i de daglige opgaver, og i samarbejde med dig gøre det muligt, at du 
kan tage erhvervslivredderprøven hurtigst muligt. Kravene kan ses på youtube.com/livredning. 
 
Vi forventer, at du 

• kan bestå en erhvervslivredderprøve, 
• er udadvendt, anerkendende og yder god service med et smil, 
• tager ansvar, vægter godt samarbejde og ønsker at være en del af et arbejdsfællesskab, 
• har overblik og holder hovedet koldt i pressede situationer, 
• kan arbejde i delvist selvstyrende grupper. 

 
Vi tilbyder 

• oplæring i alle opgaver i jobbet – herunder til erhvervslivredderprøven,  
• indflydelse på din arbejdsdag i samarbejde med dine kollegaer, 
• personalegoder. 

 
Dine arbejdsområder er 

• renholdelse og vedligehold af svømmehal og tilstødende faciliteter, 
• et plus hvis du kan undervise i holdtræning, men ikke et krav,  
• opsyn ved bassinerne og i omklædnings- og bruseafsnittet, 
• kundebetjening, herunder i caféen,  
• indgå i rotationsplan i Vandhuset, 
• evt. vagter i Bosei Svømmehal ved Præstø. 

 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Ansøgningsfrist torsdag den 19. november 2020. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem FOA og DGI Huset Vordingborg. 
 
Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til driftsleder Egon Rasmussen  
på telefon 50 48 71 51 eller på mail egon@dgihusetvordingborg.dk. 
 
DGI Huset et alsidigt hus med mange forskellige aktiviteter med ca. 800 besøgende pr. dag.  
Vi er stedet med en bred vifte af tilbud - herunder Vandhuset, Fitnesscenter, afholdelse af 
møder, arrangementer/events samt en masse forskellige foreningshold, aftenskoler, skoler mm, 
som anvender huset i hverdage og weekender. DGI Huset er røgfrit. 
 
Se meget mere på vores hjemmeside. 
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