
Kan du få solen til at skinne på en regnvejrsdag? 
Vi søger medarbejdere, der kan give vores gæster en solskinsoplevelse uanset hvilket vejr, vejrudsigten 
byder på.  Og hvis du heller ikke går af vejen for praktisk arbejde, er du sandsynligvis den vi leder efter til at 
sikre vores gæster et herligt ophold på vores skønne campingpladser i Jylland. Vi søger medarbejdere i både 
Hvide Sande ved den smukke Vestkyst og ved Trelde Næs, tæt på Fredericia.  

Hvert år tager vi imod et hav af glade gæster fra ind- og udland primært i perioden maj til september, så du 
skal kunne trives med lange dage i sæsonen.  

Hvem er du? 
Vi går ikke så højt op i din alder og uddannelse, men vi forventer, at du har lyst til at have en alsidig hverdag 
med fokus på at møde vores gæster med et godt værtskab. Erfaring fra gæste- og kundebetjening er en 
fordel, men ikke et krav.  

• Du er den fødte vært og sætter en ære i at gæster og kollegaer trives 
• Du kan tale med vores gæster, som minimum på dansk og engelsk og gerne tysk 
• Du har solskin i øjnene, også selv om tempoet er højt og der sker mange ting på én gang 
• Du trives med skiftende opgaver 
• Du er fleksibel i forhold til din arbejdstid  

Arbejdsopgaver: 
Der er mange forskellige opgaver på en campingplads og vi søger primært medarbejdere, der har lyst til at 
arbejde med en eller flere af disse opgaver: 

• Booking, reception og butik – vi søger både fuldtids samt afløsere 
• Pasning af butik og bageri, herunder bake off. 
• Rengøring/ house keeper – fællesområder  

Vi har behov for medarbejdere, der kan arbejde både deltid og fuldtid. Vores sæson løber fra marts til 
oktober, hvor der er åbent alle dage. Højsæson er juli og august samt forårets helligdage. Kørekort en 
fordel. Indkvartering mulig på stedet.  

Vi tilbyder: 
• Ordnede forhold og løn efter kvalifikationer 
• Vekslende arbejdsopgaver 
• Gode kollegaer og personligt ansvar 
• Mulighed for mange timer i juli og august og mere fleksibelt antal timer i for- og sensæsonen 
• Mulighed for at arbejde med varierende antal timer afhængigt af sæsonen – vi har mest at lave i juli 

og august 

Interesseret: 
Send en ansøgning til cd@dancamps.dk. Sørg for at skrive i emnefeltet hvilken af vores campingpladser du 
søger job på. Vedhæft et CV og en ansøgning, hvor du skriver hvor mange timer og hvilke typer opgaver du 
er interesseret i samt hvilke måneder, du kan arbejde. 

Har du spørgsmål til stillingen? Så kontakt Direktør Camilla Dvinge på tel.: 2322 0402. 

 



 

Vi glæder os til at holde sommer sammen med dig. 

 

Mange hilsner Dancamps 

 

 

Dancamps er drevet af den 3. generation af familien Dvinge, 

søskendeparret Camilla og Nicolai Dvinge.  

Virksomheden består i dag af 5 campingpladser i Jylland. 

Seneste nye campingplads i Dancamps er den smukke 

Dancamps Trelde Næs, beliggende centralt ved Fredericia. Der 

er feriehytter, Glamping, mobile homes, badelande og masser 

af skønne oplevelser. 

 


