
 

 

 

 

 
Operatør ved attraktioner 

Som Operatør er din vigtigste opgave at sørge for, at forlystelserne kører effektivt og 
sikkert, så gæsterne kan nyde turen. Arbejdsområderne spænder vidt, lige fra Congo 

Splash, til børnenes favoritter Kampala Express og Abebussen. 

 

Sikkerheden er i højsædet, og det er derfor vigtigt, at du er både ansvarsfuld samt i stand 
til at forklare gæsterne om regler og retningslinjer. For at betjene forlystelserne skal du 

bestå en prøve, som sikrer, at du besidder viden om alt fra håndtering af klager, procedure 

i forbindelse med ulykker til alders- og højdekrav.  
 

Servicemedarbejder 

Som Servicemedarbejder er din vigtigste opgave at sørge for, at parkens områder fremstår 
rene og vedholdte. Arbejdsopgaverne spænder vidt lige fra opsamling af skrald, maling af 

bænke, fejning af områder mm. At parken fremstår velholdt har direkte betydning for den 

samlede gæsteoplevelse, og derfor er din stilling som Servicemedarbejder særdeles vigtig. 

Dine arbejdsopgaver vil være udendørs i alt slags vejr. 
 

Vagtservice 

Vagtservice er en afdeling, som favner bredt. Fælles for alle områder af afdelingen er at 
sørge for, at gæsterne får den bedste dag i parken. Du skal derfor gerne ville arbejde med 

mennesker, og som person være imødekommende. Dine arbejdsopgaver vil primært være 

udendørs, og i alt slags vejr. 
 

Vi søger følgende: 

 

Som Vagtpersonale er din vigtigste opgave at sikre både dyr og gæsters sikkerhed. 
Arbejdsopgaverne spænder vidt, lige fra dirigering af trafik, vejvisning, vagt i anlæg samt 

formidling omhandlende dyr og park mm. 

 
Som Slusevagt er din vigtigste opgave at sikre gæsternes sikkerhed. Du skal være god til 

at danne dig et overblik, så du kan sikre at anlæggets retningslinjer overholdes. Du vil 

indgå i et tæt samarbejde med vagten i selve anlægget. 
 

Som Safariservice indgår du som en vital del i parkens personale. Din vigtigste opgave er 

at sikre ro og orden i hele parken. Arbejdsopgaverne spænder derfor vidt, lige fra 

konflikthåndtering, førstehjælp, dirigering af trafik til generel gæstehåndtering. Du skal 
derfor kunne håndtere akutte situationer med et køligt overblik. Derudover er det vigtigt 

at du er tillidsvækkende, hjælpsom og god til at aflæse mennesker. Du skal være +18 år 

samt have kørekort til personbil. 
 

 



OBS: I ansøgningsskemaet er Knuthenborg Safaripark forkortet KSP 

Navn: 

 _____________________________________________________________ 
Adresse: 

  _______________________________________________________________ 
Postnr. og By: 

______________________________________________ 

Tlf. nr./mobilnr.  

_________________________________________________ 
Fødselsdag og årstal: 

___________________________________________________ 

E-mail adresse

__________________________________________________ 
Har du tidligere været ansat i KSP– Hvis ja, hvor og hvornår?: 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 Vagtpersonale i dyreanlæg 
           Parkopryder (renovation) 

Abebuschauffør 
 Forlystelsesoperatør 

Safari Service 

Hvordan ønsker du at arbejde i sæsonen 01.04 til 24.10 -2021 

Fuldtid                        Deltid (ca. timer)        Weekender/ferie (ca. timer) 
Hvilke fremmedsprog taler du?: 

 Engelsk         Tysk                    Svensk       
Skole og anden teoretisk uddannelse?: 

______________________________________________ 

Hvilken beskæftigelse har du i øjeblikket?: 

_______________________________________________ 
Evt. tidligere jobs: 

______________________________________________ 

Fra/til: 

_______________________________________________ 
For yderligere oplysninger om dig, hvilke af dine tidligere arbejdsgivere kan du henvise til? (Arbejdssted, kontaktperson, tlf.nr.): 

_____________________________________________________________________________________________ 
Perioder, hvor du kan være til rådighed: 

          Før sæson (01.03 til 31.03)              Forsæson (1.04.-25.06.)          Højsæson (26.07.-08.08.) Eftersæson(09.08.-24.10) 

Har du planlagt ferie med familie/venner – hvis ja, hvornår? 

________________________________________________________________________________________________________ 
Kan du fremvise ren straffeattest: 
____________________________________________________ 

Har du kørekort:       
_________________________________________________ 

Fortæl om dig selv (brug evt. bagsiden): 

Dato:  Underskrift: 

________________________    ________________________________________________________________ 

Skemaet sendes pr mail til sw@knuthenborg.dk senest d. 15. marts 2021. 
Knuthenborg Safaripark, Knuthenborg Allé 2, 4930 Maribo. 
Har du ikke hørt fra os senest 01.04.2021 er du desværre ikke kommet i betragtning til et af de ledige jobs, men vi 
gemmer alle ansøgninger til brug ved evt. senere ansættelser i sæsonen. 

VENLIGST BEMÆRK: DER ER TOTAL RYGEFORBUD I HELE VIRKSOMHEDEN FOR ALT PERSONALE. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Hvilket arbejde ønsker du? Kryds de/det steder af hvor du ønsker at arbejde:

mailto:sw@knuthenborg.dk
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