
 

Er du den nye bestyrer af den 

legendariske fredagsbar, Klubben?  

Klubben er fredagsbaren på Aarhus BSS, som flere gange er kåret som ‘Aarhus Bedste Fredagsbar’. I hverdagene fungerer 

Klubben som en hyggelig café hvor universitetets studerende har mulighed for et hyggeligt afbræk fra bøgerne og 

forelæsningerne. Men når hverdag bliver til weekend, er Klubben garant for et brag af en fest, hvor den sagnomspundne Lille 

Fugl langes over baren. 

Klubben er en del af Studenterlauget, som er Danmarks største studenterdrevne organisation. Vores formål er at skabe det 

mest attraktive studiemiljø på Aarhus BSS, hvor Klubben naturligvis spiller en stor rolle. Foruden almindelige åbningsdage er 

Klubben årligt vært for adskillige fremtrædende arrangementer på Aarhus BSS, som på det seneste har huset artister som 

Gulddreng, Kongsted, Suspekt, Scarlet Pleasure og mange flere! Som bestyrer vil dine arbejdsopgaver således også omfatte 

afvikling af større events, foruden den daglige drift. Du kommer til at indgå i et ambitiøst og ungt team, som hver dag lægger 

hjerte og sjæl i at skabe de bedste rammer for gæsterne. 

Vi søger en hårdtarbejdende og energisk person med en masse gåpåmod, som deler vores ambition om at bibeholde Klubben 

blandt de bedste fredagsbarer i Aarhus. 

Som bestyrer ser vi helst, at du: 

- Har tidligere erfaring fra restaurations- eller natklubbranchen 

- Har erfaring med ledelse og drift 

- Er en holdspiller som bestræber det fælles mål 

- Har forståelse for økonomistyring og lagerstyring 

Til gengæld tilbyder vi dig et job med: 

- En lønnet fuldtidsstilling 

- Masser af frihed til at strukturere dine arbejdsopgaver 

- Mulighed for at afvikle større arrangementer i og udenfor Klubben 

- En social og dynamisk arbejdsplads, hvor der er højt til loftet 

 

Lønnen afhænger af kvalifikationer. 

Kontakt 

Har ovenstående fanget din interesse? Send en motiveret ansøgning med vedlagt CV og referencer til Christian Luk på 

cl@studenterlauget.dk senest d. 27/05-2018. Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte Christian per e-mail eller 

telefon (+45) 3022 0177. 

 

Studenterlauget 

Fuglesangs Allé 4, S-Bygning plan 4 

8210 Aarhus V-DK 
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