SKUESPILLERE TIL
ESCAPE ROOM by Midgaard Event
Vi søger dygtige og udadvendte kollegaer, som vil være med til at give vores gæster en
uforglemmelig oplevelse! Du skal afvikle escape room events i vores 16 Escape Rooms på Østerbro.
Vi tilbyder:
-

Et sjovt og anderledes job, hvor vi giver ekstraordinære oplevelser
Grundig oplæring
Et fleksibelt job hvor du selv byder ind på vagter som passer i dit skema
Mulighed for at komme med på andre events ud af huset
En sjov og social arbejdsplads med mange kollegaer

Vi søger spændende personligheder:
-

Er teamplayer
Er udadvendt, smilende og serviceminded
Er grundig
Har et godt overblik og tager ansvar
Er en god formidler og historiefortæller
Har relevant erfaring med at optræde, men behøver ikke være uddannet skuespiller
Kan reflektere og give god feedback til vores teambuilding-arrangementer
Er fleksibel og imødekommende
Er stabil, engageret og nysgerrig
Taler godt dansk og engelsk
Har en tidshorisont på minimum 1 år, og helst flere

Eventyrlig arbejdsplads:
Midgaard Event er et af landets ældste og mest anerkendte eventbureauer. ESCAPE ROOM er
Europas største escape room lokation og blandt de bedst rangerede aktiviteter i København og
Danmark. Escape Room bookes til både teambuilding med virksomheder, private events,
polterabends, turisme m.fl. Vi er 8 faste medarbejdere på kontoret, samt ca. 50 deltidsansatte, og er
en bred skare af teater- og eventfolk, projektledere, skuespillere, spildesignere, logistikere,
scenografer, programmører, studerende m.fl. Vi er energiske og holder et højt humør.
Vagterne er 2,5 – 10 timers vagter og kan ligge alle dage, men flest hverdage 14.00-19.00 og
weekender 10.00-19.00. De fleste vagter tilbydes 1-30 dage i forvejen, og enkelte med få timers
varsel. Du skal kunne arbejde 15-30 timer per uge, men jobbet kan kombineres med castinger,
perioder med forestillinger eller studie og eksamensperioder. Lønnen starter på 125,- og stiger efter
prøveperiode til 135,- + bidrag i timen (A-honorar)
Ansøgning:
Send en ansøgning med CV og billede til hello@escaperoom.dk
Ansøgningsfrist d. 14. marts 2022, og du er velkommen at skrive eller ringe på 41 44 66 99, hvis du
har spørgsmål. Se også mere på ESCAPEROOM.DK. Vi ser frem til at høre fra dig!

