
 

MAGION søger Cafémedarbejder  
 
MAGION Café ligger i hjertet af idræts- og kulturcenteret MAGION, der med tæt på 600.000 årlige   
gæster er et levende samlingssted i Billund Kommune.  
 
I MAGION Café laver vi udover mad til daglige gæster også mødeforplejning og mad til større og 
mindre selskaber – alt fra 10 til 1000 gæster. Vi har mange forskellige gæster og lægger stor vægt 
på at levere en god service til alle.   
 
Jobbet som cafémedarbejder er perfekt for dig, der trives i en afvekslende hverdag og i mødet 
med mange forskellige gæster. Du skal have lyst til og flair for at arbejde i en café med 
forskellige arbejdsopgaver som madlavning, gæstebetjening, opvask samt anretning og 
servering til møder og events.  
 
Erfaring fra lignende jobs er et plus, men det er din positive og servicemindede tilgang til 
arbejdet og vores gæster, der vægter mest.  
 
Vi har brug for en selvstændig og fleksibel medarbejder, der er udadvendt med let til smil. I 
MAGION kan tempoet til tider være højt, men det gode humør er en fast bestanddel på vores 
arbejdsplads.  
 
Jobbet er med vekslende arbejdstider inklusive aften- og weekendarbejde. Forventet ugentligt 
timetal mellem 20-25 timer.  
 
Send gerne din ansøgning hurtigst muligt – vi afholder samtaler løbende.  
 
Spørgsmål i relation til jobbet kan rettes til Caféleder Ole Ernst på e-mail oe@magion.dk eller på 
telefon 3052 4333. 
 
Send din ansøgning til job@magion.dk. 
 

Fonden MAGION er en erhvervsdrivende fond. MAGION skal være et unikt og magisk mødested, 
som binder oplevelser inden for kultur, idræt og uddannelse sammen. Et moderne 
forsamlingshus for alle aldre. MAGIONs forretningskoncept er at samle så mange aktiviteter for at 
opnå den fornødne kritiske masse og tilstrækkelige synergieffekter til at sikre en bæredygtig drift. 
MAGION er placeret tæt på Grindsteds bymidte og i umiddelbar nærhed til Campus Grindsted. 
MAGION har godt 600.000 besøgende om året. 
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