
Daglig driftsansvarlig søges til sæsson 2014. 

Til den daglige udleje og reparation af Gokarts, samt anlægsvedligehold, søger vi  en sæssonansat teknisk minded, 
kundevenlig og sprogkyndig person. 
Vi foretrækker personer som i forvejen er teknisk minded, og kan vedligeholde maskiner, biler eller motorcykler. Eller 
allerede har kendskab til Go-Karts teknik. 
Du kan minimum forstå og gøre dig forståelig på Tysk og Engelsk, gerne også i skrift, men dog ingen betingelse. 
Du er omgængelig og sætter kundebetjening og service i højsædet. Du er ærlig og akkurat i alle økonomiske og boglige 
forhold. Du er parat til at yde en ekstra indsats, og derigennem få mulighed for at udvide dine beføjelser og 
avanceringsmuligheder på Centret. Du er udadvendt og imødekommende, sætter vore gæster og kunder i højsædet, og 
har til enhver tid mulighed for at få en ekstra gokart ud at køre hvis der skulle blive behov for dette. "Også i regn og slud 
skal vore Gokarts ud" Ingen af vore gæster må komme tomhændede fra Centret. 
Vi kan tilbyde en god månedsløn, i de 7,5 måneder centret er åbent. Hvis du er den rigtige, og yder en indsats til positiv 
opfyldelse af vore budgetter, vil vi til gengæld give dig mulighed for at kunne komme i betragtning af 
evt.bonusudbetaling. 
I spidsbelastningsperioder og ved arrangementer, har vi et netværk af arbejdsdrenge, typisk gokartkørere, som dermed 
tjener til deres sport. Disse drenge kan med kort varsel blive tilkaldt til at hjælpe både med udlejning eller reparation.  
Til rengøring af toiletter og kantine har vi en fast tilknyttet rengøringsassistent, som en gang om ugen kommer og gør 
rent. Det er dog den daglige leders ansvar at der til enhver tid er rent og ryddeligt på Centrets anlæg og i bygninger. 

Gokart Center Skærbæk ejes af Motor Sport Sønderjylland, og drives af en Driftsforening. Dennes bestyrelse sørger for 
Bogføring, Ledelse og større administartive opgaver. Og driftsforeningens Personalschef har den daglige og 
ledelsesmæsige kontakt til den daglige leder på Centret. 
Den daglige leder skal til enhver tid være forberedt på at kunne samarbejde med Racer Gokart afdelingen, når der er 
træning, eller når der er behov for at bruge af hinanmdens tid til arrangementer på kort sigt. De større arrangementer 
koordinerer driftsforeningen. 

Er dette noget for dig så brug kontakt siden til at præsentere dig og hvorfor du lige netop er manden vi skal bruge i 2014. 
Så vil vi kontakte dig til en evt. samtale 

Skriftlig ansøgning til  

Gokart Center Skærbæk 
Astrupvej 40 
6780 Skærbæk 

Mailadressen er go@kart.dk 

 
Ansøgningsfrist er d. 15. februar 2014. 

Hilsen Bestyrelsen 

 


