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PRESSEMEDDELELSE

Kickstarter karrieren i Fårup Sommerland
Fårup Sommerland har endnu engang oplevet en rekordstor ansøgermasse: 2.200 har søgt
sæsonjob i sommerlandet, og de 120 nye udvalgte medarbejdere er nu fundet.
Fårup Sommerland, 16.03.16 - Der er ikke bare mange, men rigtig mange, som synes, at en
ansættelse i Fårup Sommerland er en god start på karrieren.
Ansættelsesproceduren for sæsonen 2016 er netop gennemført, og ud af totalt 2.200 ansøgere
har man nu fundet de 120 nyansatte, man har behov for.
-

Ansøgermassen har været særdeles god, både i forhold til kvantitet og i kvalitetsmæssig
forstand. At så mange er interesseret i et job hos os, er vi naturligvis stolte af. For det
viser os, at mange unge gerne vil starte deres karriere her, men det gør os naturligvis
også i stand til at udvælge nogle dygtige, unge mennesker, som kan være med til at
opretholde et ambitiøst service- og kvalitetsniveau. Vi oplever endvidere, at der er rigtig
mange ansøgere, som gør sig tanker om vigtigheden af værtskab og gæstetilfredshed,
og det er et af de punkter, vi lægger meget stor vægt på, siger Jesper H. Jensen, HR-chef
i Fårup Sommerland.

Sabrina Grønkjær er en af de unge nyansatte, som netop er blevet tilbudt et sæsonjob i Fårup
Sommerland, hvor hun skal arbejde på det nye Hotel Fårup.
-

Jeg ser frem til at blive en del af Fårup-familien og ikke mindst til at opleve hele
startfasen på Hotel Fårup. Jeg har hørt fra flere, jeg kender, at der er et godt
arbejdsmiljø i Fårup Sommerland, og så handler det selvfølgelige også om, at jeg gerne
vil ud i det virkelige ”liv” og få noget praksis i forhold til min videre karriere, meget
gerne inden for hotel- og restaurationsbranchen, siger Sabrina Grønkjær.

340 af de totalt 460 sæsonansatte, der ansættes i Fårup Sommerland i år, er genansættelser fra
tidligere sæsoner. Loyaliteten blandt de ansatte er særdeles høj, hvilket giver sig udslag i, at
mange af de unge kommer tilbage i fem-syv sæsoner, og nogle af seniormedarbejderne sågar
har været ansat i nærmere 20 sæsoner.

Om Fårup Sommerland:
Fårup Sommerland blev etableret i 1975 og kunne i 2015 fejre 40 års jubilæum. Forlystelsesparken er årligt besøgt
af cirka 600.000 gæster, hvoraf 84 procent af disse er danske. Fårup Sommerland har en gæstetilfredshed på hele
99 procent og har gennem årene vundet en lang række priser, blandt andet Europas 2. bedste forlystelsespark
(2015), Verdens 3. bedste service (IAAPA, 2015), Danmarks bedste forlystelsespark (2014) samt Danmarks bedste
sommerland (2014). Fårup Sommerlands vision er at være indbegrebet af enestående oplevelser for familier i hele
Norden.

