
 

Servicekoordinator til Glad Zoo i Lintrup 
 
Til vores serviceteam søger vi en koordinator der får ansvar for den daglige drift af café, 
butik og billetsalg – herunder bemandings- og vagtplaner samt vareindkøb. Serviceteamet 
består af 3-4 faste medarbejdere samt 7-8 sæsonansatte ungarbejdere.  

Om Glad Zoo 

Vi er en mindre zoologisk have beliggende i skønne landlige omgivelser i Lintrup. Vi er en 
del af Glad Fonden, som er en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger og uddanner 
mennesker med og uden handicap. Glad Fonden leverer serviceydelser, produkter og 
kulturoplevelser på markedsvilkår. I Glad Zoo er vi 10 fastansatte og i 2022 har vi 
fornøjelsen af 17 elever på STU uddannelse. Herudover har vi i højsæsonen en gruppe 
ungarbejdere. 

At besøge Glad Zoo er en personlig og lærerig oplevelse, hvor vores gæster kommer 
meget tæt på dyrene og i dialog med de medarbejdere, der arbejder i haven. I Zoo er der 
således fokus på den nære oplevelse, i mødet med de ansatte, såvel som i den personlige 
formidling. 
 
Glad Zoo er en sæsonvirksomhed der holder åbent forår, sommer og efterår, mens der er 
lukket om vinteren. 
 
Dine arbejdsopgaver  
 

• Ansvarlig for den daglige drift af Glad Zoo café/indgang, herunder lægge 
vagtplaner og oplæring af de 7-8 ungarbejdere der arbejder i cafeen over 
sommeren samt fast personale 

• Ansvarlig for klargøring af indgang og caféområde hver morgen – herunder 
rengøring    

• Ansvar for bestilling af butikkens varer hos leverandører (mad,slik, souvenirs mv) 
samt  rengøring- og forbrugsartikler. 

• Lettere adminstrative kontoropgaver  
• Øvrige forefaldende opgaver 

 
  

Om dig:  
 

• Du er serviceminded, smilende og fleksibel 
• Du har ordenssans, kan holde styr på opgaverne og instruere ungarbejderne i de 

relevante opgaver  
• Du taler engelsk og tysk på almindeligt brugerniveau, da mange af vores gæster er 

udenlandske turister   



 

• Du er holdspiller og bidrager gerne hvor der er brug for hjælp 
 
Det er en fordel hvis du har erfaring fra en lignende stilling, men vigtigst er det, at du kan se 
dig selv i en rolle hvor service og samarbejde er væsentligt for at lykkes. 
 
Stillingen er i gennensnit 25 timer om ugen med mulighed for en fleksibel fordeling af timer 
over året - dog med hovedvægten lagt i sommerperioden. 
 
Arbejdstiden er fleksibel, og vil ligge som både morgen-, eftermiddags- og weekend 
vagter.  
 
Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst. Glad er som socialøkonomisk 
virksomhed dog ikke lønførende. 
 
Har du spørgsmål vedrørende stillingen er du velkommen til at kontakte Driftkoordinator 
Dennis Hein Jensen på mobil 40 49 97 63. 
 
 
Om ansøgningen 
 
Send din ansøgning inkl. CV til os på job-esbjerg@gladfonden.dk – og send den gerne 
hurtigst muligt, da vi løbende indkalder til samtaler. 
 
Ansættelsesdato er senest 01. april 2022. Vi glæder os til at høre fra dig. 
 
 
For yderligere information besøg vores hjemmeside www.gladzoo.dk.  
 
 
Glad Fonden er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der arbejder indenfor bl.a. 
medier, kultur, køkken, service og uddannelse. Alle virksomheder er baseret på et tæt 
samarbejde mellem mennesker med og uden handicap. Vi er mere end 300 medarbejdere 
og 100 elever fordelt på 5 afdelinger i landet – vores hovedafdeling ligger i København.  
 
Vi tror på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det 
samfund, vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende. 
  
Se mere om Glad Fonden på www.gladfonden.dk  

 
 


