
Deltidsjob med mulighed for flere opgaver på sigt:
Cph Raft søger skippere til motoriseret tømmerflåde i København.

Trives du på vandet? Er du serviceminded og udadvendt, og du kan tilpasse dig forskellige
sociale situationer? Vil dine venner beskrive dig som ansvarsfuld og med en naturlig grad af
autoritet? Søger du et deltidsjob? Så skal du måske være en del af vores maritime-hær af
skippere på vores motoriseret tømmerflåder, som sejler vores gæster sikkert rundt i
Københavns havn og kanaler.

Hvad, hvor og hvordan?
Fra den 1. Juni 2021, søsætter Cph Raft et nyt koncept, hvor selskaber á 12 personer kan leje
en motoriseret tømmerflåde med skipper (dig). Kunder lejer os typisk i forbindelse med
fødselsdage, polterabend, firmadage og bare almindelig sommerhygge.

“Hvad er en motoriseret tømmerflåde?” tænker du måske. Bare rolig, vi sender dig ikke ud på et
par træpæle bundet sammen med reb, der drives med et tvivlsomt piskeris af en motor. Du skal
i stedet tænke en lækker trækatamaran med arkitekttegnede bænke og bord, et hegn med
beplantning og et lille soldæk - alt sammen i træ naturligvis - der drives af et professionelt
el-motor-system.

Vores base er hos Green Island på Kalvebod Brygge 9, 1560 København V. Her vil gæsterne
stige af og på.

Du bliver ansvarlig for at vores gæster får en sikker sejlads, så de kan fokusere på at slappe af.
En vagt varer som regel minimum 2,5 time, som er 2 timers sejlads og 15 minutter til
forberedelse og 15 minutter til nedpakning ved hjemkomst/forberedelse til de næste gæster. Der
er typisk flere sejladser på en dag, og der vil være sejladser i både hverdage og weekend.

Derudover har vi brug for at du observerer hvad kunder synes om oplevelsen og rapporterer det
tilbage til os.

Vi sørger for at uddanne dig i at sejle vores tømmerflåde.

Krav
- Vi er åbne for alle aldersgrupper og gerne seniorer. Du skal minimum være fyldt 21 år.
- Du har gennemført et førstehjælpskursus fx i forbindelse med at du tog kørekort.

Vores forventninger
- at du er service-minded. Måske har du erfaring med at arbejde med kunder i andre

sammenhænge.
- at du kan tage vagter med kort varsel. Kunder booker typisk flere uger i forvejen, men

vagter kan også komme med blot 24 timers varsel.
- at du har socialt tække og kan tilpasse dig forskellige situationer. Nogle gæster ønsker at

snakke med føreren og andre ønsker bare at nyde stilheden. Read the room, you know.



- at du har ben i næsen. Vi har mange kundesegmenter alt fra børnefamilier,
virksomheder og polterabend, og hvis gæster ikke respekterer regler, skal du føle dig
tryg ved at håndtere pressede situationer og stå fast ved reglerne.

- at du trives udenfor og ikke har noget imod at “tage fat”. Du bliver jo en del af søens folk
nu. Det kan være du ser dig selv som et “friluftsmenneske”.

Det er en fordel
- at du har erfaring med at sejle, men det er ikke et krav. Vi uddanner dig i at sejle fartøjet.
- at du har interesse i byens historie, arkitektur og udvikling og kunne være frisk på at

agere guide, hvis kunder viser interesse i det.
- at du har interesse i at observere, rapportere og evt. idéudvikle med os

Ekstra
- Bliv en del af en ny og ung virksomhed med en sjov og uformel tone
- Vi elsker ny idéer, så del gerne dine! Du vil få mulighed for at komme med idéer og

projektforslag og måske søsætte nogle af dem.
- Du kan være med til at sætte dit præg på virksomheden.
- Vi har masser af andre projekter og koncepter i porteføljen, så der er på sigt mulighed

for flere opgaver inden for projektudvikling, events, marketing, forretningsudvikling, salg,
fondssøgning m.m.

Hvem er Cph Raft?
Vi er en ung virksomhed, der i dag drives af de to brødre, Alex og Daniel Randskov. Vi startede
som en hobby-virksomhed og har igennem de seneste par år skabt mindeværdige oplevelser på
tømmerflåder i København for borgere og turister. Vi har tidligere lavet events, koncerter,
vandkamp og senest Det Flydende Shelter - alt sammen på tømmerflåder. Vores værdier
“ansvar”, “fællesskab” og “gensidig værdi”, guider os igennem alle projekter, relationer og
samarbejder, som har bidraget til et godt omdømme blandt kunder, medier og aktører.

Læs mere om os og vores projekter på www.cphraftent.com.

Der afholdes samtaler løbende og vi bestræber os på ansættelse med oplæring allerede i uge
21/22 (24. Maj - 6. juni). Send CV og ansøgning til info@cphraft.com.

Med venlig hilsen
Daniel og Alex Randskov

Billede af tidligere tømmerflåde, som ligner den du skal sejle.

http://www.cphraftent.com
mailto:info@cphraft.com

