
Vi søger friske unge 18+ medarbejdere til turismeerhvervet i skønne autentiske Thorsminde.
Du vil opleve en by, der summer af aktivitet, men også har fred og ro, når du har brug for det.
Vi er en flok super engagerede erhvervsdrivende, der elsker at servicere vore kunder og elsker at give alle 
en fantastisk oplevelse i byen og det er jer unge, der kan se jer selv i dette setup, som vi søger.

Er du under 18 år, er du også velkommen til at tage kontakt, der er også brug for dig hos nogle af os.

Du kan som udgangspunkt arbejde min. 20 -30 timer pr. uge. 
Vi har brug for ekstra hænder til at være gode værter, når byen summer af sommerglade gæster. 
Vi har meget brug for dig i ugerne 29-32, men der vil også være mulighed for arbejde i de efterfølgende 
uger, eller evt. før uge 29.

OG VI – DET ER:

MIN KØBMAND v/ VANDKANTEN – kontakt Birgitte Engelbrecht 2372 3578
www.facebook.com/profile.php?id=100057453039241

THORSMINDE OUTDOOR – Kontakt Lene Rønn 2475 0055 
www.facebook.com/Thorsminde-Outdoor-603064573039877

NØRGAARD FISK OG RØGERI – Kontakt Gitte Krog Pedersen 3028 7279
www.facebook.com/N%C3%B8rgaard-Fisk-og-R%C3%B8geri-716190008561262

CAFÉ HAVGLIMT - kontakt Vibeke Bro 6092 7647 eller Sanne Bro 2534 1824 
www.facebook.com/profile.php?id=100057420700386

RESTAUANT VESTKYSTEN -kontakt Marianne Kastberg 2792 8395
www.facebook.com/Vestkystenthorsminde

Det er ikke en forudsætning, at du kan arbejde i alle ugerne, så søg bare løs, selvom du kun kan noget af tiden.

Der er mange muligheder i Thorsminde, hvis du elsker natur, fiskeri og vandsport. 
Byen er beliggende lige på kanten til Vesterhavet og Nissum Fjord, så uanset, hvor du er i byen, står du 
næsten med tæerne i vandkanten. Læs mere om byen her:thorsminde.dk

På campingpladsen er der et lille badeland, udlejning af SUP, kano og kajak, fitness og minigolf.
I Thorsminde Coastal Roklub, er der mulighed for at ro med de lokale medlemmer I Thorsminde Hallen kan 
du spille badminton, fodbold osv. Naturen i Thorsminde oser af fred og ro og der er gode vandrestier.

Vedr. overnatning, er der mulighed for at tage eget telt eller campingvogn med og bo på campingpladsen 
i perioden, så slipper du for daglig transport.
Tag blot kontakt til Dorthe på Thorsminde Camping på 2045 1976
se mere her: www.thorsmindecamping.dk

Vi glæder os helt vildt meget til at høre fra dig 
- og hellere i går end i morgen!

ENJOY & WORK I DET 
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