
 

INSTRUKTØRER OG MEDHJÆLPERE SØGES 

Er du på udkig efter et spændende fritidsjob? 

 

Vi søger både instruktører og medhjælpere til vores klatrepark HighPark Sønderjylland. Vores sæson begynder til påske 

og slutter ved udgangen af efterårsferien uge 42. 

 

Om Instruktørjobbet: 

- Velkomst af parkens gæster til klatring. 

- Sikre at gæsterne har klatreudstyret korrekt på. 

- Instruktion af gæsterne i brug af sikkerhedsudstyret samt hvordan man bruger banerne. 

- Sikre at gæsterne klarer forhindringerne i træerne efter forskrifterne og at de følger reglerne. 

- Patruljere HighPark fra jorden og sikre at gæster der har brug for assistance får hurtig hjælp. 

- Assistere gæster som ikke kan gennemføre forhindringer, enten ved mundtlig instruktion eller evt. nedfiring til  

- jorden. 

- Salg af produkter og entrebilletter i HighPark hytten. 

- Forefaldende praktiske opgaver 

Om Medhjælperjobbet: 

- Velkomst af klatregæster. 

- Sikre at gæsterne har klatreudstyret korrekt på. 

- Instruktion af gæsterne i brug af sikkerhedsudstyret, samt hvordan man bruger banerne. 

- Sørge for at HighPark hytten og området omkring hytten, altid fremstår rent og pænt. 

- Sælge entrebilletter, handsker, sodavand, is mv. 

Om dig:  

Vi forestiller os at du er en person der er i god fysisk form, ikke bange for højder og elsker at være ude i naturen. Du er 

god til at kommunikere på Dansk og kan også kommunikere mundtligt på Engelsk eller måske Tysk. Kendskab til 

klatring og klatreudstyr er en fordel, men ikke et krav, da vi sørger for den nødvendige oplæring på vores 

instruktørkursus, som afholdes lørdag, den 2. April fra kl. 10.00. 

Som Instruktør skal du være minimum 18 år gammel 

Som Medhjælper skal du være minimum 16 år gammel 

Henvendelse: 

Ansøgning sendes på e-mail til: info@highpark.dk, senest den 21. Marts 2022.  

Ved spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at ringe til Poul på telefon: 60219830.  

 
HighPark Sønderjylland 
Haderslevvej 464 
6200 Aabenraa  
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