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Juni 2021 
 
DGI Byen på udkig efter hjælp til hektisk genåbning 
 
Efter et år i tæt på stilstand oplever DGI Byen nu nærmest en eksplosion i 
aktivitetsniveauet. Foruden UEFA EURO2020 Fan Village er mange messer, 
konferencer og firmaarrangementer på vej tilbage, og Vandkulturhuset åbner 
snart bassinerne efter en totalrenovering. DGI Byen efterlyser nu hoveder, 
hænder og fødder til at tage sig af alle de mange nye og gamle gæster. 
 
Efter et stillestående år for DGI Byen er der for alvor kommet gang i 
aktivitetsniveauet igen. De større og mindre kultur-events, messer, konferencer 
og firmaarrangementer, der normalt gør DGI Byen til et summende og 
vibrerende centrum i centrum af København, vender lige nu tilbage med høj 
hastighed efter et år med corona-nedlukning.  
 
Ikke alene lægger Kvægtorvet brosten til UEFA EURO2020 Fan Village, som 
viser alle EM-kampene i løbet af sommeren, men DGI Byens kalender er i det 
hele taget hastigt ved at blive fyldt op med arrangementer og messer, som i de 
kommende måneder får livet tilbage i DGI Byens del af Kødbyen i midten af 
København.  
 
”Vi glæder os bl.a. til at byde velkommen til store events, som fx WorldPride 
Copenhagen, der bl.a. afholder en tre-dages menneskerettighedskonference i 
Øksnehallen i august samt tech-konferencen TechBBQ, hvor tusindevis af 
tech-eksperter mødes i september,” fortæller Kevin Helsinghof, der er 
kommerciel direktør i DGI Byen.  
 
Foruden de mange store events og konferencer bliver bassinerne i Københavns 
mest besøgte svømmehal, Vandkulturhuset, snart fyldt op efter længere tids 
totalrenovation og lukning. Og endelig er mange virksomheder i gang med at 
booke faciliteter til revanche for sidste års aflyste julefrokoster.  
 
Hjælp søges 
Den hurtigt accelererende genåbning kræver flere hoveder, hænder og fødder, 
og derfor er DGI Byen nu på udkig efter 20-25 nye kolleger, som kan være en 
del af fremtiden.    
 
”Vi er glade og glædeligt overraskede over, at aktivitetsniveauet vender 
tilbage, så hurtigt som det gør her i DGI Byen. Det har mildest talt været et 
udfordrende år som kultur-, aktivitets- og konferencecentrum, og vi hilser i den 
grad den hurtige omvæltning velkommen. Men det betyder også, at vi får 
mange nye kunder i butikken, og det har vi brug for nye kolleger til at hjælpe 
os med,” siger Kevin Helsinghof.   
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DGI Byen er bl.a. på udkig efter dygtige kokke, receptionister, teknikere og 
projektledere til bl.a. Øksnehallen, CPH Hotel og DGI Byens 
konferencecenter. Herudover leder DGI Byen efter en hel masse livreddere, 
som kan stå klar ved bassinkanten, når Vandkulturhuset ud til Ingerslevgade 
genåbner i sensommeren.  
 
Comeback til København 
DGI Byen måtte, midt i nedlukningen sidste år, sige farvel til en række 
medarbejdere pga. de usikre fremtidsudsigter. Med genåbningen er der er altså 
brug for flere nye kræfter til et DGI Byen, som kan hjælpe med at skabe en af 
rammerne for et comeback til Købehavn.  
 
”Efter et turbulent år, hvor vi hver især har siddet derhjemme, er vi allesammen 
klar til mødes igen i fællesskab – og vi glæder os til at åbne DGI Byen helt op. 
Vi er en lille by i den store hovedstad – og er klar til at velkommen til alle 
byens borgere og alle dem, der besøger København,” slutter Kevin Helsinghof. 
 
Der kan læses mere om alle de nye jobmuligheder her: 
https://www.dgibyen.dk/da/praktisk- information/job- i-dgi-byen/ledige-jobs/    
 
Om DGI Byen 
DGI Byen tager årligt mod over en million københavnere og turister. Placeret i 
det absolutte centrum af København og klods op Hovedbanegården består DGI 
Byen bl.a. af Øksnehallen, Vandkulturhuset, CPH Hotel og femstjernede CPH 
Conference. www.dgibyen.dk.  
 
Vedhæftede billede er til fri, redaktionel afbenyttelse.  
 
For yderligere spørgsmål: 
Kevin Helsinghof, kommerciel direktør, DGI Byen  
Mobil: +45 2220 1319 
E-mail: keh@dgibyen.dk  
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