
Arendal Kulturhus AS ligger i Arendal kultur- og rådhus midt i Arendal sentrum. Kulturhuset består 
av salene Store Torungen med inntil 700 sitteplasser/1300 til ståkonsert og Lille Torungen (Black 
Box) med plass til 124-167 sittende/200 til ståkonsert. Billettkontoret/resepsjonen ligger ved siden 
av Buen CaféBar i husets store foajé. Kulturhuset gir publikum et bredt kulturtilbud av og med 
lokale, regionale og nasjonale aktører og artister. Årlig avholdes ca. 280 arrangementer. 
 
Arendal Servering AS er et heleid datterselskap av Arendal Kulturhus AS, og drifter en betydelig 
serveringsvirksomhet i form av kafé- og kantinedrift, møte-, pause-, catering-, bankett- og 
selskapsservering. Serveringen er sterkt knyttet opp til driften av kulturhuset. Totalt for både 
kulturhuset og serveringsvirksomheten sysselsettes ca. 14 årsverk.  

 

 

 
LEDIG STILLING SOM SALGSMEDARBEIDER (EKSTRAHJELP) – BILLETTSKRANKE/RESEPSJON 
 
Arbeidsgiver: Arendal Kulturhus AS 
Stillingstittel: Salgsmedarbeider– billettskranke/resepsjon 
Sted: Arendal 
Frist: 5. august 2019 
Varighet: Tilkallingshjelp 
 
Kort om stillingen 
Vi har behov for tilkallingshjelp og søker deg som har lyst til å arbeide som 
billettselger/salgsmedarbeider ved vår billettskranke/resepsjon. Du som søker må være innstilt på en 
variert arbeidsmengde da arbeidstiden hovedsakelig er helgedager både på dag- og kveldstid, men 
dag- og kveldstid ukedager kan også forekomme. Stillingen inngår i kulturhusets salgs- og 
markedsavdeling. I tillegg til salg består oppgavene i å betjene det publikum som til enhver tid 
henvender seg til Arendal Kulturhus. 
 
Arbeidsoppgaver 

• Hovedsakelig billettsalg/kundebehandling over disk, pr. e-post og telefon 
• Distribusjon av informasjonsmateriell som programhefter og plakater 
• Daglige rutiner som kassaoppgjør, samt forefallende arbeid 

 
Ønskede kvalifikasjoner 

• Gode PC-ferdigheter, og lærer nye systemer fort 
• God kommunikasjonsevne 
• Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig 
• Erfaring fra salg og/eller kundebehandling er en fordel 

 
Ønskede egenskaper 

• Glad i å jobbe med mennesker, fleksibel og serviceinnstilt 
• Må kunne beholde roen i hektiske situasjoner, og systematisk og høflig håndtere de 

utfordringene som måtte oppstå 
• Selvgående, initiativrik og pålitelig 
• Egnethet vektlegges 

 
Vi tilbyr 

• Et spennende og variert arbeidsmiljø 
• Lønn etter avtale 

 
Søknad med CV sendes til elise@arendalkulturhus.no Innen 5. august 2019. 
Kun aktuelle søkere vil bli kontaktet. 
 
Spørsmål om stillingen rettes til salgs- og markedsansvarlig Elise Hannaas  
elise@arendalkultuhus.no / 917 13 714. 


