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Job & uddannelse
Cafémedarbejder søges
til Aunt Betty i Varde

Elever fik forsmag på iværksætteri

Kan du se dig selv...
Betjene vores kunder, med et smil og være en del af
holdet hos Aunt Betty i Varde.

UDDANNELSE: Gennem tre uger har erhvervslivet i Varde arbejdet sammen med folkeskoleelever.

Vi søger Cafémedarbejder ca. 25 timer i ugen, der
trives med at have mange bolde i luften – og ikke
mister overblikket, når det går stærkt. Som person
er du positiv og energisk, så både kolleger og kunder
altid oplever Caféen som et friskt sted at være, når du
er på arbejde.
Vagterne er morgen,middag, aften og weekend.
Vi forventer at du:
- er serviceminded, ærlig og ansvarsbevidst
- er hjælpsom og fleksibel
- er smilende og imødekommende
- kan yde god kundeservice
Ansøgningen bedes sendes til
mail: varde@auntbetty.dk
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Af: Karina Øhlenschlæger
kao@ugeavisen.dk

VARDE: Et nyt samarbejde
mellem erhvervsfolkene fra
ProVarde og eleverne fra
10iCampus spirer.
I tre uger har der stået
iværksætteri på skoleskemaet, og fredag den 10. april
blev klassevinderne kåret af
direktør Finn Erik Kristiansen,
erhvervschef Lars Buch og
erhvervskonsulent Anita Utoft
alle fra ProVarde.

Egne virksomheder
Eleverne har arbejdet med at
udvikle egne ideer til virksomheder, og det mundede ud i,
at eleverne præsenterede
deres ideer med stande,
brochurer og præsentationer.
– Det danske samfund har
brug for at knytte erhvervslivet tættere på folkeskolens
elever. Erhvervslivet har brug
for faglært arbejdskraft - også
i fremtiden. Vi tror på, at
dette projekt kan give eleverne viden om erhvervslivet
men også en selvtillid og en
tro på, at deres evner kan

Erhvervskonsulent Lars Buch lytter interesseret til elevernes forslag.

bruges til noget nyttigt i masser af virksomheder, siger
erhvervschef Lars Buch i en
pressemeddelelse.
Elever, lærere med Else
Marie Frisenvad i spidsen,

samt ProVarde har samarbejdet i projektet.
– Vi håber naturligvis på at
møde nogle af eleverne senere her hos ProVarde. Vi
hjælper dem gerne videre

Foto: Ole Gudmundsen

med iværksætterrådgivning,
hvis de vil starte deres egen
virksomhed, siger direktør
Finn Erik Kristiansen i en
pressemeddelelse.

Bliv pædagogisk
assistent
Søren springer ud som selvstændig
– en uddannelse i ppraksis
raksiis

TIL LEJE: I Creative Signature
er det muligt at leje Søren
Peter Frøsig som sparringspartner.

Du arbejder med mennesker og bliver en vigtig del af
hverdagen på fx en dag- eller døgninstitution.

Af: Bent Christensen

Perfekt for dig, der vil arbejde med relationer, nærvær
og pædagogik i praksis uden for meget teori.

VARDE: Den 42-årige Søren
Peter Frøsig fra Varde har
skiftet den faste månedlige
lønseddel ud med en tilværelse som selvstændig. Nu
gælder det marketingfirmaet
Creative Signature, hvor det
er muligt at leje Søren Peter
Frøsig som marketingpartner
på freelancebasis, for en
kortere eller længere periode
– uden fastansættelse.
Efter mere end tyve års
ansættelse på reklamebureau, medier og marketingsafdelinger, senest som marketingkoordinator i Den Jyske
Sparekasse, benyttede den
42-årige vardenser en omstrukturering i sparekassen,

Vi starter NYT HOLD I KOLDING med studiestart 31. juli.
ANSØGNINGSFRIST 1. maj.

Tjek ucsyd.dk/pau

BARNEPIGE I MALAYSIA

bch@ugeavisen.dk

som springbræt ud i livet som
selvstændig.

Nu skal det være
– Jeg tænkte, at skulle det
være, så skulle det være nu.
Jeg havde jo længe gået med
den her drøm om at have mit
eget firma, og omstændighederne gav mig ”skubbet”,
siger Søren Peter Frøsig.
I Creative Signature er det
muligt at leje Søren Peter
Frøsig som sparringspartner
til markedsføring af virksomheder.
– Det smarte ved det er, at
virksomhederne får fuldstændig det samme, som hvis de
havde deres egen marketingsafdeling. Her betaler de bare
kun for den tid der bruges på
markedsføring af deres virksomhed og ikke de fulde 160
timer i måneden som en
medarbejder ellers koster,
påpeger Søren Peter Frøsig.

Er du mellem 20 og 25 år og frister muligheden for at bo i et andet land? Kunne
du tænke dig en spændende, udfordrende og anderledes rejseoplevelse?
I Malaysia’s hovedstad Kuala Lumpur bor en dansk familie, som leder efter en
substitut storesøster til deres to børn på 5 og 8 år.
Jobbets primære opgaver er at vække børnene og gøre dem klar om morgenen,
bringe og hente dem fra skole, hjælpe med madlavning, lege med dem i løbet af
dagen og styre skolegang og fritidsaktiviteter.
Du vil være bosat hos familien og fungere som en del af denne. I løbet af dagen
vil der være fritimer og aftenerne vil stort set være frie med mulighed for at
udforske byen.
Du skal være klar på at være udadgående og kunne skabe sociale relationer
på egen hånd.
Det vil tage start den 15. august 2015 og foretrækkes mindst et år frem.
Hvis du er interesseret eller kender nogen, som kunne være det, kontakt Carsten
og Priya: pcmatzen@gmail.com
Evt. kontakt telefonnummer i Danmark: 30 25 37 08
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TIL VORES OUTLET I HENNE STRAND, SØGES ERFAREN (M/K)
SALGSASSISTENT, MED TILTRÆDELSE SNAREST, I ET TIDSBEGRÆNSET
ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ 6 MÅNEDER.
GERNE MED BRANCHEERFARING (LINGERI / TEKSTIL), SAMT TYSK
SPROGEGENSKABER.
VIL DU VIDE MERE OM STILLINGEN, SÅ KONTAKT STORE MANAGER MARIANNE ØRSKOV,
PÅ TLF. 2579 3938, ELLER 6466 9630. ANSØGNING INKL. BILLEDE OG CV, BEDES
FREMSENDT TIL SCHIESSER INTERNATIONAL A/S, HAVNEGADE 23, ST., 7100 VEJLE, ELLER
PÅ E-MAIL TIL SOEREN.MAANSSON@SCHIESSER.COM
ANSØGNINGSFRIST 24. APRIL 2015.
LÆS MERE OM VIRKSOMHEDEN PÅ WWW.SCHIESSERAG.COM

HAVEMAND
SØGES
Tlf. 24 83 75 93

I Creative Signature er det muligt at leje Søren Peter Frøsig
som freelance sparringspartner til markedsføring af virksomheder. Foto: Jmkfoto.dk

