
Det	  kreative	  værksted	  	  
	  

Vi	  søger	  en	  række	  medarbejdere	  til	  vores	  kreative	  værksted,	  hvor	  vi	  producerer	  	  

• smykker	  af	  cykelslanger	  
• Barbapapa	  Stones	  
• Fantasifulde	  dyr	  i	  filt.	  

	  

Smykker	  af	  cykelslanger	  
	  

Vi	  søger	  en	  leder	  (8.-‐10	  klasse)	  til	  dette	  
værksted.	  

Du	  skal	  have	  interesse	  for	  produktion	  af	  smykker.	  Du	  skal	  være	  inspirerende,	  kreativ	  
og	  kunne	  bevare	  overblikket,	  når	  der	  er	  run	  på.	  Du	  får	  medansvaret	  for	  4	  
medarbejdere.	  

Til	  gengæld	  kan	  vi	  tilbyde	  dig	  ansættelse	  	  i	  en	  virksomhed	  med	  en	  hyggelig	  
atmosfære.	  Du	  vil	  blive	  sat	  ind	  i	  hvordan	  smykkerne	  laves,	  når	  værkstedet	  starter	  
mandag	  morgen.	  

Løn	  efter	  gældende	  overenskomst,	  men	  din	  interesse	  og	  dit	  engagement	  kan	  
medføre	  forskellige	  løntillæg.	  

Vi	  søger:	  4	  medarbejdere	  (over	  4.	  klasse)	  til	  smykkeværkstedet	  

• Er	  du	  en	  kreativ	  og	  stabil	  medarbejder?	  	  
• går	  du	  i	  4.	  klasse	  eller	  er	  lidt	  ældre	  
• Er	  du	  interesseret	  i	  at	  forøge	  produktionen	  af	  smykker	  

Så	  er	  smykkeværkstedet	  måske	  et	  arbejde	  for	  dig.	  



	  

	  

BarBapapa	  Stones	  
Vi	  søger	  en	  leder	  (8.-‐10.	  klasse)	  
Du	  skal	  være	  kreativ	  og	  have	  lyst	  og	  interesse	  for	  at	  male	  og	  dekorere	  
sten.	  Vi	  forventer,	  at	  du	  som	  leder	  kan	  bevare	  overblikket,	  være	  kreativ	  
og	  kan	  stille	  krav	  både	  til	  dig	  selv,	  men	  også	  til	  vore	  unge	  medarbejdere	  
omkring	  præcision	  og	  omhyggelighed.	  	  

Du	  skal	  have	  tålmodighed	  og	  forståelse	  for	  gruppens	  alleryngste	  medarbejdere.	  	  

Til	  gengæld	  kan	  vi	  tilbyde	  dig	  ansættelse	  i	  en	  virksomhed	  med	  en	  hyggelig	  atmosfære.	  Du	  vil	  blive	  
sat	  ind	  i	  produktionen	  mandag	  morgen,	  når	  værkstedet	  starter.	  

Løn	  efter	  gældende	  overenskomst.	  Diverse	  tillæg	  kan	  komme	  på	  tale,	  de	  afhænger	  dog	  af	  
ansvarlighed	  og	  empatiske	  evner.	  	  

Vi	  søger	  5	  medarbejdere	  (0.-‐	  6.	  klasse)	  	  

Du	  skal	  være	  interesseret	  i	  at	  male	  på	  sten.	  Der	  vil	  blive	  stillet	  krav	  til	  dit	  arbejde,	  og	  du	  skal	  selv	  
medbringe	  ti	  sten	  i	  forskellig	  størrelse.	  

Tænk	  i,	  at	  der	  skal	  være	  mulighed	  for	  at	  stenene	  kan	  blive	  til	  Barbapapa	  familier.	  

	  

Vi	  søger	  3	  medarbejdere	  (4.-‐10	  klasse)	  til	  dekoration	  af	  sten.	  

Har	  du	  kunstneriske	  evner,	  er	  dette	  værksted	  lige	  noget	  for	  dig.	  

Du	  skal	  selv	  medbringe	  10	  sten	  af	  forskellig	  form	  og	  størrelse.	  

	  



Filtning	  af	  fantasidyr	  	  	  	  	  	  
	  

Vi	  søger	  en	  leder	  (	  8.-‐	  10.	  klasse)	  

Vi	  søger	  en	  leder,	  som	  har	  lysten	  og	  interessen	  i	  at	  arbejde	  med	  filt.	  Du	  vil	  få	  
medansvaret	  for	  5	  medarbejdere.	  

Vi	  forventer,	  at	  du	  er	  positiv	  og	  har	  lyst	  til	  at	  samarbejde	  med	  vore	  yngre	  
medarbejdere,	  og	  at	  du	  kan	  bevare	  overblikket	  og	  støtte	  dine	  medarbejdere.	  

Vi	  kan	  til	  gengæld	  tilbyde	  dig	  ansættelse	  i	  en	  hyggelig	  virksomhed,	  og	  du	  vil	  blive	  sat	  
ind	  i	  produktionen	  mandag	  morgen.	  

Løn	  efter	  gældende	  overenskomst,	  men	  tillæg	  kan	  komme	  på	  tale.	  

	  

Vi	  søger	  5	  medarbejdere	  til	  vores	  filteværksted	  

Hvis	  du	  har	  interesse	  i	  at	  arbejde	  med	  filtning	  er	  dette	  værksted	  måske	  
noget	  for	  dig.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


