
 

 

ER DU KLUBBENS NYE 

DØRMAND? 
Har du, hvad det kræver at være dørmand i Klubben? Så er du måske den dørmand, vi 
søger. Som dørmand i Klubben er det dit ansvar at sikre de studerendes sikkerhed og 
tilfredshed med deres besøg i Klubben. Arbejdet foregår hovedsagligt fredag aften/nat, men 
også når Klubben afholder andre arrangementer.  

Klubben er Studenterlaugets studenterbar, hvor studerende kommer for at læse og hænge 
ud i dagstimerne. Om fredagen bliver Klubben forvandlet til fredagsbaren for de studerende 
på Aarhus BSS. I årets løb holder Klubben store fester, så som Club Klub og Børsbar, hvor 
op til 2.000 gæster deltager. 

Vi forventer at du: 

• er veltalende og en ’people-person’  

• er høflig og udadvendt  

• kan indgå̊ i et team med 9 dørmænd og ca. 30 bartendere  

• kan snakke flydende dansk og engelsk  

• kan acceptere at være på arbejde og være ædru imens dine venner fester  

• kan være rolig og autoritær i pressede situationer  

• er fleksibel og kan arbejde fredag aften og til særlige arrangementer  

• har mindst 1 år tilbage på Aarhus BSS  

• har bestået dine førsteårs-prøver  

Det forventes herudover, at du holder dig i form og søger at dygtiggøre dig i forhold til jobbet. 
Endvidere er det en fordel, hvis du har erfaring med kampsport, dette er dog ikke påkrævet.  

Vi kan tilbyde: 

• et job med meget ansvar og personlig udfordring  

• et sjovt og fedt sted at arbejde  

• et kæmpe netværk indenfor SL med studerende fra andre studieretninger og andre 
lande  

• dørmandskursus betalt af Klubben 

Har jobbet fanget din interesse? Så send en ansøgning til Asmus på 
klubbendm@studenterlauget.dk, hvor du inkluderer en kort motiveret ansøgning, navn, 
studieretning, fødselsår og kontaktoplysninger. Hvis du har spørgsmål til jobbet, er du 
velkommen til at sende en mail til ovenstående mailadresse. 

Læs venligst vores Recruitment Policy før du sender en ansøgning. Vi afholder samtaler 
løbende. 

 


