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PRESSEMEDDELELSE

Vild ansøgningsrekord i Fårup Sommerland
Aldrig har det været så attraktivt at få et sæsonjob i Fårup Sommerland som i år. Det vidner
et rekordstort antal ansøgninger til forlystelsesparken om.
Fårup Sommerland, 30.03.2017 – Sæson 2017 vil gå ind i historien med den hidtil vildeste
ansøgningsrekord. Totalt 2.800 unge og seniorer har i løbet af de seneste måneder søgt om
ansættelse som sæsonmedarbejder i Fårup Sommerland. Dermed er der i år 600 flere ansøgere
end i 2016, som også var et rekordår.
- Vi er naturligvis utrolig glade for, at så mange ønsker et sæsonjob her i Fårup. Og det er
selvfølgelig også med en vis stolthed, at vi konstaterer, at det bare bliver mere om mere
populært at starte karrieren her ”ude i skoven”. At så mange ønsker at arbejde her, bidrager
naturligvis til, at vi kan opretholde det høje serviceniveau og den høje gæstetilfredshed, som er
kendetegnende for Fårup Sommerland, siger HR-chef Jesper H. Jensen.
Af de 2.800 ansøgere har man nu fundet 100 nye medarbejdere samt 370 medarbejdere, der er
genansættelser fra tidligere år. De 470 sæsonansatte deltager alle på kurser i løbet af april,
således at de er klar til sæsonstart primo maj.
- Antallet af genansættelser er desuden et tegn på, at rigtig mange af vores sæsonansatte
ønsker at komme tilbage år efter år. I gennemsnit har vores sæsonansatte 5-7 års anciennitet,
og flere af vores seniorer har været her i 20 år - med andre ord oplever vi en særdeles høj
loyalitet blandt disse, slutter Jesper H. Jensen.

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 80 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
(Kirmes, 2015 & 2016), Verdens 3. bedste service (IAAPA, 2015), Danmarks bedste forlystelsespark (2014) samt
Danmarks bedste sommerland (2014). Fårup Sommerlands vision er at være indbegrebet af enestående
familieoplevelser.

