Grenaa-Anholt færgefart søger caféforpagter 5l Anhol6ærgen

Om Grenaa-Anholt færgefart
Rederiet er ansvarligt for at besejle ruten Grenaa–Anholt med varer, gods og passagerer.
Anhol;ærgen er øens faste forbindelse >l fastlandet og en livsnerve for øen. Ikke blot i forhold >l
at få varer og andet gods >l øen, men også for dens mange passagerer, der spænder fra øboere,
sommerhusejere og erhvervsdrivende >l de mange årlige turister.
Ca. 30.000 passagerer sejler årligt med Anhol;ærgen - en sejlads på 3 >mer hver vej, der udgår fra
Anholt om morgenen og sejler retur >l øen om eFermiddagen.
Der er ansat ca. 15 medarbejdere i rederiet, hvoraf de ca. 10 er en del af besætningen ombord. De
øvrige medarbejdere holder >l på færgekontorerne i Grenaa og på Anholt. Vi har et godt
sammenhold og er en arbejdsplads med højt >l loFet. Har du selv et godt humør og er engageret i
dit arbejde, vil du passe perfekt ind i færgefartens team.
Du kan læse mere om Grenaa – Anhol;ærgefart her: hNps://www.anhol;ergen.dk
Om Anholt
Anholt ligger midt i KaNegat og er et lille øsamfund og en sand naturperle. Der er blåt hav, så langt
øjet rækker, lækre og uspolerede sandstrande og ikke mindst Ørkenen, Nordeuropas største
lavhede, som er et af Danmarks mest særprægede naturområder.
Der er ca. 130 faste beboere på Anholt, og øen har blandt andet egen børnehave, skole, læge og
præst. Øen er fuld af liv om sommeren og fred og ro om vinteren.
Du kan læse mere om Anholt her:
www.anhol;ergen.dk/anholt/
www.anholtborgerforening.dk
www.erhvervanholt.dk
www.visitanholt.dk
Vilkår i s7llingen
Færgecafeen skal som minimum holdes åbent i perioden fra 1. maj >l 30. september, da
forpagteren her indgår som en del af sikkerhedsbemandingen ombord. Denne funk>on er aﬂønnet
og normeret >l 110 >mer/måned i perioden.
Derudover er der mulighed for og et stort ønske fra færgefarten om, at der holdes åbent fra 1.
oktober >l og med eFerårsferien og i forbindelse med årets høj>der fx påske- og juleferie. Der kan
også forventes større selskaber eller ekstrasejladser hele året.

Færgen s>ller faciliteter og inventar >l rådighed, og der betales ikke indskud eller forpagtningsafgiF
og heller ikke for el og varme. Færgefarten s>ller bolig >l rådighed på Anholt >l dig og evt. din
familie.
Forpagteren forventes at have eller ville gennemføre relevante sikkerhedskurser, samt opretholde
gyldigt sundhedsbevis for søfarende og ﬁskere. Cafépersonalet ombord skal opfylde den gældende
bekendtgørelse om søfarendes hvile>d. Grenaa–Anholt Færgefart sørger for, at forpagteren
kommer på de reNe kurser.
Forpagteren indgår en forpagterkontrakt med Norddjurs Kommune. Kontrakten fornys hvert år.
Forpagterens forventes at være på plads snarest muligt og helst inden juli 2022.
Ansøgning sendes >l administra>on@anhol;ergen.dk
Du er velkommen >l at kontakte overfartsleder Iben Wan på telefon 28 88 33 33 for yderligere
oplysninger om s>llingen. Det er også muligt at arrangere en fremvisning af færgecaféen og et
besøg på Anholt.

