Moderne campingkæde, Dancamps, tilbyder studieophold til serviceøkonomstuderende, m.fl.
Dancamps er en for branchen utraditionel virksomhed i rivende udvikling, der ejer og driver 5 moderne
campingpladser med campingbutikker, feriehytter, badeland og caféer i Jylland. Kæden råder over en
samlet kapacitet på mere end 1.000 standpladser og 200 feriehytter, der sælges via central-booking,
onlinesalg, samt gennem danske og udenlandske agenter og tur-operatører, som feks. Stena Line,
Vacanceselect, Legoland Travel, Buro Scanbrit, etc.
Organisationen består af engagerede og servicemindede medarbejdere, der har lyst til at gøre en forskel
under motto’et ”Camping med et smil” og som motiveres af samarbejde, gæsternes ønsker og som meget
gerne vil have dig med på holdet.
Kæden har i de seneste år haft både danske serviceøkonomer i praktik og er desuden godkendt som
”Approved Training Site” by Vacansoleil Leisure Academy, i Holland, hvorfor der også typisk vil være
hollandske studerende i praktikophold.
Vi tilbyder dig:
• At arbejde selvstændigt med service og udøve ”Det gode værtskab” med et smil.
• At blive en del af Dancamps teamet med udgangspunkt i én af vores pladser. Der tilbydes i
øjeblikket Serviceøkonom ophold hos Dancamps på to forskellige steder: Vestkysten på
Dancamps Nordsø (Hvide Sande), og i Trekantsområdet på Dancamps Trelde Næs (Fredericia).
• Muligheden for at udarbejde kundeanalyser – f.eks. kundetilfredshedsanalyser eller løsning af
en konkret opgave, f.eks. forslag til online markedsføringsaktivitet på et marked.
• Muligheden for at være en del af ”backoffice” og f.eks. opleve bookingflowet.
• En tilknyttet praktikantvejleder fra virksomhedens side.
• Vi tilbyder gratis indkvartering på praktikstedet hvis ønsket.
Vi forventer, at du:
• Er serviceminded, udadvendt og smilende, og er klar til at give vores gæster en god oplevelse.
• Har lyst til at prøve arbejdet med værtskab, service og mennesker i en servicevirksomhed og er
fleksibel og udadvendt.
• Har sproglige kompetencer, som minimum dansk og engelsk og gerne tysk eller ønske om at
lære det
• Kan betjene de mest gængse IT-systemer.
• Synes, det er sjovt at indgå i et dynamisk team med de andre ansatte i kæden.
• Er med i firmaets daglige drift og Indgår i vagtplan med ca. 32-35 timer/uge. Se mere på
www.dancamps.dk
Ønsker du at vide mere fra en studerende om at være i praktik hos Dancamps, så kan du kontakte vores
tidligere praktikant Lise Alina Skov, på: lisealinaskov@rocketmail.com
Matcher du ovenstående og kunne du tænke dig en spændende praktikplads, vil vi glæde os til at høre fra
dig. Send gerne din ansøgning og dit CV, samt ønsker om praktiksted til:
Direktør Camilla Dvinge på
cd@dancamps.dk.

