
Cph Raft søger skippere til at sejle gæster på tømmerflåde i København
- Sjovt deltidsjob med mulighed for flere opgaver på sigt

Er du serviceminded og kan tilpasse dig 
forskellige sociale situationer? Vil dine 

venner beskrive dig som ansvarlig og med 
en naturlig grad af autoritet? 

Trives du på vandet eller udenfor og kan 
‘tage fat’ når en ny opgave byder sig? Har 
du ben i næsen og kan du holde hovedet 

koldt i uvante situationer? 

Vil du være del af Cph Rafts flåde, og have 
det sjoveste sommerjob i byen?

Læs mere nedenfor. 



Jobbeskrivelse
Som skipper på Cph Rafts tømmerflåde ‘green raft’, skal du sejle selskaber á 12 personer rundt i 
Københavns havn og kanaler.

Kunder lejer green raft til firmaarrangementer, polterabend, fødselsdag og god dansk hygge. Du 
bliver ansvarlig for at vores gæster får en sikker og afslappende sejlads. Vi oplærer dig i sejlads og 
reglerne i havnen.

En vagt varer min. 2,5 timer, som er 2 timer sejlads og 15 minutter til hhv. klargøring og 
nedpakning for dagen eller klargøring til næste sejlads. Der er typisk flere sejladser på én dag. 
Sejladser vil være hele ugen men primært torsdag-søndag i perioden 1. maj - 15. september 2022. 
Vi er baseret hos caféen Green Island CPH på Kalvebod Brygge 9, 1560 København V.

Krav
- Du er minimum 21 år
- Du kan tale dansk og engelsk
- Du har gennemført et førstehjælpskursus fx i forbindelse med at du tog kørekort

Vores forventninger til dig:
- Du er service-minded og har evt. erfaring med kundhåndtering fra tidligere jobs.
- Du kan tilpasse dig forskellige sociale situationer. Nogle gæster er spørgelystne imens 

andre ønsker at nyde stilheden.
- Du har fødderne placeret solidt på jorden og kan holde hovedet koldt i pressede eller 

uvante situationer. 
- Du har en naturlig grad af autoritet og er ansvarlig. Der er altid god stemning på green raft, 

og det er din opgave at sejladsen forbliver sikker for både gæster og andre i havnen. 
- Du trives på vandet eller udenfor og kan “tage fat”, hvis en ny opgave byder sig.
- Du er observant i forhold til trafikken i havnen og i forhold til gæsternes oplevelse. 
- Du kan tage vagter med kort varsel. Kunder booker typisk flere uger i forvejen, men vagter 

kan også komme med blot 24 timers varsel.
- Din fysik tillader dig at bevæge dig ubesværet og være i forskellige arbejdspositioner. 

Det er en fordel, hvis du 
- har erfaring med at sejle, men det er ikke et krav. Vi uddanner dig i sejlads og regler.
- har interesse i byens historie, arkitektur og udvikling, da gæsterne ofte er spørgelystne. 
- har interesse i at observere og idéudvikle med os.

Ekstra
- Du bliver del af ny og ung virksomhed med en sjov og uformel tone. 
- Vi elsker ny idéer, så del gerne dine! Du kan måske få lov at søsætte egne projekter. 
- Vi har andre projekter og opgaver. Der kan være mulighed for flere opgaver inden for byg, 

projektudvikling, events, marketing, forretningsudvikling, salg, fondssøgning m.m. 

Hvem er Cph Raft?
Vi er en ung virksomhed, der drives af to brødre og deres far, Alex, Daniel og Lars Michael 
Randskov. Vi har igennem de seneste år skabt mange forskellige og mindeværdige oplevelser på 
tømmerflåder i København, såsom events, koncerter, vandkamp, Det Flydende Shelter og nu 
green raft. Vores værdier “ansvar”, “fællesskab” og “gensidig værdi” guider os i alle projekter, 
relationer og samarbejder og har bidraget til et godt omdømme hos kunder, medier og aktører. 

Læs mere om os på www.cphraftent.com eller om green raft på www.greenraft.info. 

Der afholdes samtaler løbende, og vi bestræber os på ansættelse allerede fra 1. maj.
Send CV og ansøgning hurtigst muligt til info@cphraft.com.

Med venlig hilsen
Alex, Daniel og Lars Michael Randskov
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