
Serviceassistenter til Samsø Rederis booking søges 

Vi søger en serviceassistent til bookingkontoret i Hou i en fast stilling, som vil være fuld tid i perioden 1. 
Maj til og med september, resten af året vil der være minimum 100 timer om måneden.   

Vi søger også 3 serviceassistent afløsere. Du bliver i denne stilling tilknyttet i begge havne både Hou og 
Sælvig på Samsø. Her er der tale om en timelønsansættelse, hvor man tiltræder ved sygdom, ferie, og 
når der er brug for ekstra hænder. Her er du med til at planlægge din egen arbejdstid, så derfor vil det 
være perfekt hvis du er studerende eller holder sabbatår. 

Er klar til en spændende udfordring, sammen med andre dygtige kollegaer, bliver du rederiets ansigt ud 
af til.   

Du bliver personlig ambassadør for Samsø. 

 Du skal være frisk på følgende opgaver: 

▪ Servicering af gæsterne, både personlig i havnene og telefonisk, på en smilende og personlig 
måde 

▪ Billettering 
▪ Lastning af færgen 
▪ Ad hoc-opgaver 
▪ Du skal være i stand til at bevare overblikket og at arbejde i højt tempo 
▪ Arbejde selvstændighed og teamarbejde 
▪ Være konstruktiv og løsningsorienteret 

 Dine personlige og faglige kvalifikationer: 

▪ Du har et positiv livssyn, og indstilling til, at samarbejde er det vigtigste. 
▪ Du har en smilende personlighed selv i pressede situationer. 
▪ Du er servicemindet og lydhør over for især gæsterne. 
▪ Har stort overblik og høj stresstærskel. 
▪ Kan forstå engelsk og tysk i skrift og tale. 
▪ Har nemt ved at lærer nye IT-programmer. 

Vi tilbyder: 

▪ Gode kollegaer 
▪ Et alsidigt arbejde med frihed under ansvar. 
▪ Arbejdstiderne vil være skiftende mellem kl. 05.00 og 22.15 
▪ En arbejdsdag vil typisk være mellem 7-13 timer, hvilket giver mange fridage om måneden. 
▪ En arbejdsplads med masser af frisk luft og havudsigt  
▪ Du vil få erfaring med kundeservice, salg, service og kommunikation 
▪ Tonen er uformel 

Du har en fleksibel indstilling til arbejdstider, som også er i weekender, og være afklaret med, at 
højsæsonen er om sommeren og på helligdage. 

Du skal være opmærksom på at rygning i arbejdstiden ikke er tilladt. 

  



Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte trafikleder Laila Schak på telefon 3010 
5486 

Rederiet har hjemmehørende i Sælvig Havn og tiltrædelse vil være efter aftale. 

Indsend din ansøgning elektronisk via link i den elektroniske jobannonce her. 

Ansøgningsfrist er torsdag d. 30. marts kl.24.00 

Samtaler vil finde sted løbende. 

Lyder det som noget for dig – og bor du ikke på Samsø? Så kan du læse meget mere om livet på Samsø 
på www.tidtilsamsoe.dk eller følge med på både Instagram på @tidtilsamsoe og Facebook på 
@tidtilsamsoe. Du kan læse mere om Samsø Kommune på kommunens hjemmeside www.samsoe.dk 

Øen er kendt for en helt unik natur, de smukke landskaber, lyset, havet og den helt specielle ø-stemning. 
Samsø er højtprofileret som en grøn kommune med en meget skarp miljøprofil. Kommunen lever af 
landbrug og turister og har i betragtning af sit befolkningsgrundlag et bemærkelsesværdigt stærkt kultur- 
og foreningsliv. 

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning” her.  

Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Når du har sendt ansøgningen, 
modtager du en e-mail som kvittering. Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe 
Uønsket post. Samsø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, 
handicap m.v. 
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