
Speak up! For den bornholmske travsport! 

Bornholms Travselskab søger ny banespeaker. 

Er du udadvendt og kan du holde tungen lige i munden og fokus på målstregen under pres, konkurrenceånd 

og begejstring? Kan du bevare overblikket og holde samling på flokken med ord, musik og planlægning? 

Kommer du kommunikativt ud over stepperne? Så tøv ikke med at sende os en ansøgning.   

Vi tilbyder en stilling med 28 løbsdage a’ 5 timers varighed inkl. en times forberedelse. Der er oplæring i marts 

og første løbsdag løber af stablen den 1. april. 2023.  

Har du spørgsmål? Så kontakt Driftsleder Charlotte Berg på 40214820   

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Vi har brug for din ansøgning senest 24. februar 2023 til: charlotte@bornholmstravbane.dk 

 

 

Bornholms Travselskab søger en afløser for vores dygtige dommersekretær. 

Har du ordenssans? Er du fleksible? Kan du holde fokus og ønsker du nogle spændende, udfordrende og 

berigende dage på verdens mindste travbane midt ude i skoven? Så er det dig vi kalder på. Vi tilbyder en 

stilling af varierende antal timer fra sæsonen starter 1. april. Vi klæder dig godt på med grundig oplæring i 

marts. 

Har du spørgsmål? Så kontakt os her på kontoret på 88 81 12 09   

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Vi har brug for din ansøgning senest 24. februar 2023 til: info@bornholmstravbane.dk 

 

 

Bornholms Travselskab søger en afløser til vores målfoto-funktion. 

Har du teknisk snilde? Er du fleksible? Kan du holde fokus og ønsker du nogle spændende, udfordrende og 

berigende dage på verdens mindste travbane midt ude i skoven? Så er det dig vi kalder på. Vi tilbyder en 

stilling af varierende antal timer fra sæsonen starter 1. april. Vi klæder dig godt på med grundig oplæring i 

marts. 

Har du spørgsmål? Så kontakt os her på kontoret på 88 81 12 09   

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Vi har brug for din ansøgning senest 24. februar 2023 til: info@bornholmstravbane.dk   
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