ROLLBESÄTTNING 2018
Säsong 2018 närmar sig med stormsteg och självklart tänker vi då på dig!
Nu är det hög tid att påbörja rollbesättningen inför sommarens roligaste föreställning. Som
artist på Furuvik är du helt avgörande för att vi varje dag ska kunna uppfylla högt ställda
förväntningar från tusentals gäster. Innan vi startar vår auditionturné för att hitta nya stjärnor
vill vi självklart veta vilken roll du är intresserad av att spela.
Nedan beskrivs kortfattat vilka olika roller som finns i parken samt vad som krävs för att passa
i rollen. För alla roller är det viktigt att du brinner för god service och älskar mötet med gästerna
i Furuviks magiska värld. Rollbeskrivningarna kan komma att korrigeras närmare säsongen.
För alla roller kommer du att få den utbildning du behöver för att känna dig trygg när det är
dags att möta vår publik.
Antalet platser, anställningsperiod och sysselsättningsgrad på varje roll kan variera. De flesta
roller innefattar arbete på dagtid, kvällstid samt helg. Du kommer i samband med
anställningserbjudande få mer information vad som gäller för den roll du har sökt. För de flesta
tjänster behöver du vara minst 18 år, med undantag för ponnyvärd och spelvärd där du är
minst 16 år.
I år har vi ändrat namn på vissa titlar på våra roller. Detta beror på att vi vill ha en gemensam
titelflora för liknande tjänster inom koncernen. Så det kan vara en ny titel, men samma tjänst
som tidigare. I parentesen ser du vad titeln var tidigare år.

ATTRAKTIONSVÄRD
Med vår nya attraktion Spökjakten i spetsen har Furuviks tivoli 14 attraktioner. I rollen som
attraktionsvärd är uppdraget att ge alla våra gäster en härlig, rolig och trygg åktur, en
upplevelse i världsklass. Du tar emot biljetter och hjälper gäster i och ur attraktioner samt
informerar om gällande säkerhetsföreskrifter. Du ansvarar för att hålla rent och fint vid din
arbetsstation. Du är serviceinriktad och har förmågan att hålla dig lugn även under stressiga
stunder. Säkerhet är vårt främsta värdeord och därför är det viktigt att du är ansvarstagande,
lugn och trygg som person.

BADVÄRD
Vid Furuviksparkens poolområde finns ett häftigt äventyrstorn samt ett fåtal vattenslides och
här kan du som badvärd få förmånen att arbeta. Dina arbetsuppgifter innebär att övervaka
poolområdet för att upptäcka avvikelser och mycket av dina arbetsuppgifter handlar om att
agera proaktivt. Du ska även uppskatta vikten av att bidra till att hålla poolområdet och samtliga
servicelokaler på området rena och snygga för våra gästers upplevelse. Du är hjälpsam,
ordningsam samt behåller lugnet även när arbetstempot är högt. Säkerhet är vårt främsta
värdeord och därför är det viktigt att du är ansvarstagande, lugn och trygg som person. Vi
söker dig som har goda kunskaper i simning, dokumenterad livräddningskunskap och intygad
HLR-utbildning för barn och vuxna. Det är mycket meriterande om du är utbildad simlärare
och/eller badvakt.

BUTIKSVÄRD
Till våra fyra souvenirbutiker i Furuvik söker vi dig som har tidigare erfarenhet av försäljning
samt är kassavan. Tjänsten innebär bl.a. kassaarbete, viss varuexponering och uppackning
av varor. Det är viktigt att du trivs med och är intresserad av aktiv försäljning samt att du känner
dig bekväm i att arbeta självständigt. Som person är du utåtriktad, noggrann och stresstålig.
Du har lätt för att bjuda på dig själv och tar gärna kontakt med våra gäster, stora som små!

CAMPINGVÄRD
I direkt anslutning till Furuviksparken ligger Furuviks vackra Havscamping. Här har vi stugor,
havsstugor och inte minst vårt spännande vandrarhem Orientexpressen. På havscampingen
finns det även plats för gäster med husbil, husvagn samt egna tält. I rollen som Campingvärd
har du den mycket viktiga rollen i att hålla rent och snyggt för våra gäster. Vi söker dig som är
serviceinriktad, har städtalang och är intresserad av varierande och omväxlande
arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna består bland annat i att städa våra boenden och servicehus,
sophantering och klippa gräsmattor. Du fungerar helt enkelt som ”allt-i-allo” på campingen och
vi tror att du uppskattar att få arbeta utomhus. B-körkort är meriterande. Schemalagd arbetstid
under högsäsong innefattar kvällsarbete då campingens öppettider är 08.00-21.00.
DJURVÅRDARE
Till denna roll söker vi dig med ett brinnande djur- och naturintresse, som vill förmedla dina
kunskaper och samtidigt bidra till en ökad förståelse kring djuren för våra gäster. Genom ditt
engagemang och genuina intresse för djur och service bidrar du till gästens helhetsupplevelse
och skapar minnen som får dem att längta tillbaka till oss. Utöver att guida och förmedla
kunskap om djuren så arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom djurhållning som
utfodring, anläggningsvård, berikning och djursjukvård. Som djurvårdare arbetar du delvis
självständigt och därför är det viktigt att du trivs i den rollen och VÅGAR ta initiativ. Det är
viktigt att du har förmågan att vara flexibel samtidigt som du är stabil som person och du kan
behålla lugnet även när arbetstempot är högt. Vi söker dig som har en påbörjad eller avslutad
djurutbildning, på minst gymnasienivå, med inriktning djurkunskap eller motsvarande. Har du
foderlära är det meriterande så även praktisk erfarenhet av djurvård. B-Körkort är ett krav.
Arbete på helg förekommer regelbundet.
EKONOMIASSISTENT
Är du lika förtjust i spännande siffror som god sockervadd och pirriga karuseller? Vill du
dessutom arbeta mitt i en makalös värld på Furuvik? Då är detta ekonomitjänsten för dig!
Som ekonomiassistent i Furuvik kommer du utöver de mer klassiska arbetsuppgifter som finns
på en ekonomiavdelning, som exempelvis redovisning av dagskassor och fakturering även
ges möjligheten at hoppa in i vår huvudkassafunktion som sköter den mer dagliga hanteringen
kring alla dags- & växelkassor. Dessutom så kan gästspel i andra kassaenheter förekomma –
och allt detta i en grönskande idyll.
Till denna roll söker vi en ambitiös, flexibel och engagerad artist som har en pågående eller
avslutad utbildning inom ekonomi. Har du även tidigare erfarenhet från en ekonomiavdelning
är det meriterande. Då du kommer att arbeta på en liten avdelning är det av stor vikt att du
som person är ansvarstagande, har ett säkerhetstänk, exemplariskt noggrann och att du
behåller lugnet även då arbetstempot är högt.

ENHETSANSVARIG
I rollen som Enhetsansvarig på Furuvik kommer du att agera som en länk mellan dina kollegor
och er teamledare. Du strävar efter att det dagliga arbetet inom funktionen genomförs på ett
inspirerande, effektivt och säkert sätt – detta för att skapa magiska upplevelser för våra gäster.
Utöver de ordinarie arbetsuppgifterna inom respektive funktion kommer du att hjälpa till med
att utbilda de artister som ska arbeta tillsammans med dig. Vi söker dig som är glad, positiv
och som har förmågan att få andra på gott humör. Du är förtroendeingivande och kan hålla dig
lugn även vid oväntade situationer eller då arbetstempot är högt. Du tar gärna egna initiativ
och lockas av att nå uppsatta mål. Vidare har du tidigare arbetat inom den funktion som du
söker till. Vi söker enhetsansvariga till funktionerna Attraktion, Bad, Butik, Camping, Kassa,
Kiosk, Lager, Parkfood, Spel och Trädgård.

EVENT-/MARKNADSASSISTENT
Är du lika förtjust i att skriva och fotografera som god sockervadd och pirriga karuseller? Vill
du dessutom arbeta mitt i en magisk värld i makalösa Furuvik? Då är detta din chans! I denna
roll arbetar du med att i ord och bild (rörlig och still) snabbt och flexibelt berätta om händelser
i parken i de sociala medierna, i nyhetsbrev och på Furuviks hemsida. Du ansvarar också för
en del företagsevent i parken. Vid behov stöttar du marknadsavdelningen med andra på
avdelningen förekommande uppdrag. Vi söker dig som har ett brinnande intresse och
erfarenhet inom foto, film, redigering och sociala medier. Du är minst 18 år fyllda och har Bkörkort.
Anställningsperioden sträcker sig från början av maj till slutet av augusti. Anställningen är på
75 procent.
GUIDE PÅ HEMLIGA FORTET
På Stora Furuskär finns ett välbevarat underjordiskt kustbatteriartilleri från 40-talet, kallat
”Hemliga Fortet”. Riktig nostalgi och spänning för alla som fascineras av kanoner och hemliga
gångar! Som guide på Fortet är din främsta uppgift att på ett intressant och engagerat sätt
förmedla kunskap och historia. Du arbetar självständigt och har ansvar för öppning, stängning
samt för att hålla rent och snyggt i och utanför anläggningen. I arbetsuppgifterna ingår även
lättare underhåll av vår äventyrsö. Till denna roll söker vi dig som på ett inspirerande sätt vill
vara med och skapa en upplevelse fylld av omtanke, kunskap och glädje för våra gäster som
besöker hemliga fortet. Du är minst 18 år fyllda och kan obehindrat kommunicera även med
våra engelskspråkiga gäster. Vidare är du utåtriktad och tycker att det är roligt att aktivt söka
kontakt med våra gäster, stora som små. Då du kommer att ha gruppvisningar är tidigare
erfarenhet av guidning är meriterande. Vi ser gärna att du är intresserad av militärhistoria.

HR-ASSISTENT
I rollen som HR-assistent arbetar du i Artistservice som ansiktet utåt för HR-avdelningen. Du
är länken mellan Furuviks medarbetare och HR-avdelningen. Dina främsta arbetsuppgifter är
HR-administration. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att hantera sjukanmälningar, hjälpa till med
den dagliga bemanningen samt att vid få tillfällen hjälpa till ute i driften. Du är även stöd till
chefer och medarbetare i HR-relaterade frågor som uppkommer under säsongen. Du har
påbörjat eller avslutat din utbildning inom Personal-/HR-området, alternativt har du några års
relevant erfarenhet inom personalområdet. Du har gärna erfarenhet av HR-administration och
vana av att arbeta i personalsystem men framförallt brinner du för HR-frågor. Denna tjänst
sträcker sig från maj till augusti.
IT-ARTIST
I rollen som IT-artist på Furuviksparken arbetar du med support av parkens IT-miljö under drift.
Rollen innefattar främst support och underhåll av kassor i butik, entrén och restaurang/park
food och diverse IT-relaterad kringutrustning för parkens drift. I vissa förekommande fall även
användarrelaterad support till andra avdelningar. Du har även en strålande möjlighet att
avlasta dina kollegor i parken vid behov & tillfälle, kanske ett inhopp i entrén eller att assistera
vid ett spel. I rollen som IT-artist täcker du hela kedjan från mottagande av felanmälan,
felsökning, åtgärd och återrapportering. I rollen har du stöd från koncernens IT-avdelning. Vi
söker dig som har ett brinnande intresse för IT. Våra system anses som enkla att felsöka och
har du ett intresse så kommer du efter den utbildning du får klara arbetet galant. Du har en
mycket hög servicekänsla, gillar att ta egna initiativ samt arbetar bra såväl självständigt som i
grupp. Vi tror att du är en problemlösare och har ett positivt sätt att se på lösningar av problem.
Tidigare erfarenhet av kassasystem är meriterande.
KASSAVÄRD
Som kassavärd är du ofta den första och sista person våra gäster möter när de besöker vår
magiska värld. Därför blir din roll mycket viktig för att de ska få en serviceupplevelse i
världsklass. Du arbetar i våra kassaenheter vid parkens två entréer samt i biljettkassorna inne
i parken. Du välkomnar våra gäster, informerar om utbud och öppettider, säljer olika typer av
biljetter samt hjälper förbokade grupper. Du informerar om rådande säkerhetsföreskrifter och
hjälper våra gäster genom att sälja rätt produkt utefter behov och önskemål. Du ansvarar för
växelkassa och daglig redovisning av din försäljning, alltid med säkerheten främst. Vi söker
dig som är kassavan och är noggrann. Du behåller ordningssinnet trots att tempot stundtals
kan vara mycket högt.

KIOSKVÄRD (TIDIGARE KASSAVÄRD – KIOSK)
I rollen som kioskvärd ansvarar du bland annat för försäljning av glass, godis, sockervadd och
dryck. Tjänsten innefattar kassaarbete samt viss tillredning och du arbetar inom våra kiosker
och caféer. För att trivas i denna roll älskar du mötet med gästen och bjuder gärna lite extra
på dig själv för att leverera service i världsklass, varje gång. Vi ser gärna att du har kassavana.
KOCK/KALLSKÄNK
Som kock/kallskänka arbetar du tillsammans med köksmästaren med att planera
verksamheten samt ingå i det team som producerar all mat som utgår från enheten.
Tillsammans med dina kollegor säkerställer du högsta matkvalitet samt jobbar mot
avdelningens satta mål. Till denna roll söker vi dig som har gått en restaurangutbildning eller
tidigare har arbetat inom restaurang. Du gillar ett högt tempo, har ett genuint intresse för
matlagning och är serviceinriktad. Vidare kan du arbeta självständigt och tar gärna egna
initiativ. Du trivs med att jobba i team och du vill leverera smakupplevelser utöver det vanliga
till våra gäster, Varje gång!
LAGERARBETARE
I rollen som lagerarbetare är arbetsuppgiften att serva och stötta enheterna med varor. Som
lagerarbetare arbetar du centralt från lagret med fokus på att förse enheterna med varor, vilket
innefattar allt från korv och mjukglass till godis och nallar. I ditt arbete kommer du att utgå från
centrallagret, där du även arbetar med varumottagning och renhållning. Arbetet är mycket
flexibelt, och du ska kunna rycka in och arbeta med det mesta när behov uppstår. För att trivas
i rollen älskar du mötet med gästen och har ett hjärta som brinner för service. Ingen dag är
den andra lik och du kommer varje dag att stöta på nya situationer, vilket gör att du som person
måste vara väldigt flexibel och initiativtagande. Du ska gilla att jobba i ett högt tempo där det
händer mycket och du har en mycket god samarbetsförmåga. B-körkort är önskvärt.
PARKFOODVÄRD (TIDIGARE KÖKSBITRÄDE)
Brinner du lika mycket för matlagning som grymma gästmöten? Gillar du att arbeta i högt
tempo? Som parkfoodvärd på någon av våra restaurangenheter arbetar du med tillagning av
enklare maträtter av hög kvalitet. Du arbetar i öppna kök, därför är det viktigt att du är
serviceinriktad och håller rent och snyggt i köket. Vi söker dig som är stresstålig och kan arbeta
med bibehållen kvalité, även när tempot är intensivt. Vissa roller innefattar mer gästkontakt än
andra. Restaurangutbildning eller erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande.

PARKFOODVÄRD – KASSA (TIDIGARE KASSAVÄRD –RESTAURANG)
Som Parkfoodvärd - kassa arbetar du i Furuviks Cirkusrestaurang som är vår
snabbmatsservering, belägen i hjärtat av tivolit. Din främsta uppgift blir att leverera en
matupplevelse i världsklass till våra hungriga gäster. För att våra gäster ska få en
helhetsupplevelse är det viktigt att du håller rent och snygg på restaurangen och har en
förmåga att alltid kunna möta våra gäster på bästa sätt även när du stundtals arbetar under
hög belastning.
PARKVÅRDARE (TIDIGARE PARKSTÄD)
På Furuviksparken arbetar vi för att skapa helhetsupplevelser i världsklass, och en mycket
viktig del av det är en skinande ren park. Arbetsuppgifterna innebär renhållning,
skräpplockning, toalettstädning samt städning av personalutrymmen. Då du har mycket
gästkontakt kräver rollen att du är serviceinriktad och orädd när det kommer till att hjälpa våra
gäster. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från liknande arbete. B-körkort är ett krav till
denna tjänst.
PARKVÄRD
En unik tjänst för dig som älskar fartfyllda dagar och alltid vill vara i händelsernas centrum.
Tjänsten som Parkvärd ger dig möjligheten att vara med och skapa oförglömliga minnen och
helhetsupplevelser i världsklass. Som Parkvärd är du en del av Furuviksparkens ansikte utåt
och länken mellan den dagliga driften och våra gäster. Med entusiasm och glädje är du med
och överträffar besökarens förväntningar och du agerar efter devisen att ingenting är omöjligt
Tillsammans med dina Parkvärdskollegor har ni en flytande roll i parken och finns till där ni
behövs mest. Vi behöver dig som trivs i rollen som problemlösare, och som har passion för
människor och det goda värdskapet. Då arbetstempot många gånger kan vara högt är det
viktigt att du är flexibel och uthållig som person. Tjänsten innebär stort ansvar och du
rapporterar direkt till VD. Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet, gärna inom
serviceyrken. Du behärskar det svenska och engelska språket.
PONNYVÄRD (TIDIGARE HÄSTSKÖTARE, PONNYRIDNING)
I denna roll arbetar du tillsammans med din kollega vid en av våra mest uppskattade nöjen,
nämligen ponnyridningen. Du ansvarar för biljett- och växelkassa och är därför ordningsam,
noggrann och bra på huvudräkning. Till denna roll söker vi dig som har flerårig erfarenhet av
hästskötsel. Som person är du utåtriktad och ansvarstagande. Du tycker om att prata inför folk
och har god hand med barn. Du är stresstålig och behåller lugnet även under perioder då
arbetstempot kan vara mycket högt. Du som är minst 16 år fyllda innan säsongsstart den 19
maj.

RECEPTIONIST – CAMPING
I direkt anslutning till Furuviksparken ligger Furuviks vackra Havscamping. Här har vi stugor,
havsstugor och inte minst vårt spännande vandrarhem Orientexpressen. På havscampingen
finns det även plats för gäster med husbil, husvagn samt egna tält. Som receptionist på
campingen får du våra gäster att trivas och känna sig välkomna. Arbetsuppgifterna innefattar
bl.a. in- och utcheckning av våra gäster samt att du ansvarar för campingens butik, med
försäljning och upplockning av varor. Du spelar en betydande roll för att våra gäster ska få all
tänkbar information de behöver om sitt besök, såväl på campingen som i parken. Vi söker
därför dig som brinner för service och som gillar varierande och omväxlande arbetsuppgifter.
Schemalagd arbetstid under högsäsong innefattar även kvällsarbete då campingens
öppettider är 08.00-21.00.

REDOVISNINGSASSISTENT (TIDIGARE HUVUDKASSÖR)
Som redovisningsassistent har du det viktiga uppdraget att ansvara för uppräkning, in- och
utlämning av dagskassor, växling, redovisning och bankning. Du arbetar i en central roll där
du skapar förutsättningar för våra säsongsmedarbetare så att de kan ge våra gäster den bästa
tänkbara servicen. Tjänsten innefattar även enklare administrativa arbetsuppgifter. Du som
söker skall ha gymnasiekompetens och flera års dokumenterad arbetslivserfarenhet av kassaoch kontanthantering samt använt dator som hjälpmedel. Som person är du ordningsam,
noggrann, stresstålig och serviceinriktad. Du är van att ta ett eget ansvar och arbeta
självständigt, alltid med säkerheten främst. Stundtals är tempot mycket högt och vid behov
hjälper du till på andra kassaenheter.

SPELVÄRD
I hjärtat av tivolit finner du våra lotterier och lyckohjul. Hit lockas alla typer av gäster för att
prova lyckan. Genom ditt engagemang och intresse för gästens dag lockar du dem till just din
spelenhet. Vi söker dig som vill arbeta med upplevelser och som tar initiativ för att få gästerna
engagerade och nyfikna på att prova våra spel. Som person har lätt för att knyta nya kontakter
med människor i alla åldrar och du älskar att bjuda på dig själv. Du ansvarar även för att hålla
rent och snyggt vid arbetsstation. I rollen arbetar med du med redovisning av dagskassa och
vinståtgång, därför är det viktigt att du är noggrann. Vi ser gärna att du har arbetat med
kontanthantering. Du skall vara minst 16 år fyllda vid säsongsstart 19 maj.

SÄSONGSMEKANIKER
Vill du arbeta med karuseller i en unik miljö och brinner för teknik kan arbetet som mekaniker
på Furuviksparken vara det jobb du söker! I denna roll utför du dagliga kontroller av samtliga
attraktioner i parken och åtgärdar mindre problem som uppmärksammas vid kontrollerna. Du
arbetar förebyggande med maskinunderhåll. Arbetet är mycket självständigt även om du ingår
i ett team. Du är en problemlösare med stort säkerhetstänk som inte är rädd för att fråga om
hjälp. Vi söker dig som är serviceinriktad och teknikintresserad. Har du studerat teknik/mekanik
eller arbetat med liknande arbetsuppgifter är det meriterande, så även arbete på hög höjd. Du
är minst 18 år fyllda och har B-Körkort. Tjänsten sträcker sig från maj till augusti där
kvällsarbete kan förekomma.

TEAMLEDARE (TIDIGARE ARBETSLEDARE) ATTRAKTION & POOL
Furuviks har ett 20-tal attraktioner och lagom stort badland. I rollen som Teamledare för
attraktion- och badavdelningar är uppdraget att tillsammans med alla dina kollegor skapa rätt
förutsättningar för att ge alla våra gäster en härlig, rolig och trygg upplevelse, samt ge en
genuin och sagolik upplevelse i världsklass med våra värdeord som grund. Är du redo för nya
utmaningar kan rollen som Teamledare vara din framtida tjänst på Furuviksparken!
I rollen som Teamledare är du de som bemannar attraktionernas och badet närmast ansvarige.
Du delar detta ansvar med en kollega där era arbetsuppgifter innefattar bl.a. att säkerställa att
alla regler i enheterna efterföljs, leda dina kollegor i den dagliga driften mot uppsatta mål och
vara en inspiratör till härliga och trygga gästmöten. Tjänsten innefattar såväl coachning och
operativt arbete i driften, även hel del administrativa bitar som schemaläggning, attestering
m.m. Arbetet kan stundtals vara krävande och därför söker vi dig som är uthållig och
serviceinriktad. Du är självgående i ditt sätt att arbeta och har ett tydligt ledarskap. I rollen är
det viktigt att du har tidigare erfarenhet av arbete inom service samt arbetsledning.
Du känner dig bekväm med både svenska och engelska. Önskvärt är att du även har kunskap
inom åkattraktioner och liftar. Tjänsten sträcker sig från maj till augusti. Tjänsten innefattar
arbete på dagar, kvällar samt helger.

TEAMLEDARE (TIDIGARE ARBETSLEDARE) CAMPING
I direkt anslutning till Furuviksparken ligger Furuviks vackra Havscamping. Här har vi stugor,
havsstugor och inte minst vårt spännande vandrarhem Orientexpressen. På havscampingen
finns det även plats för gäster med husbil, husvagn samt egna tält.
Som teamledare på campingen kommer du leda dina kollegor i den dagliga driften och vara
en inspiratör till härliga gästmöten. Tjänsten innefattar såväl coachning och operativt arbete i
driften, som en del administrativa bitar som schemaläggning, beställningar m.m. Du är flexibel,
lite av en problemlösare och beredd på ett högt tempo.
Arbetet kan stundtals vara krävande och därför söker vi dig som är uthållig och serviceinriktad.
Du är självgående i ditt sätt att arbeta och har ett tydligt ledarskap. I rollen är det viktigt att du
har tidigare erfarenhet av arbete inom service samt arbetsledning.
Du känner dig bekväm med både svenska och engelska. Tjänsten sträcker sig från maj till
augusti. Tjänsten innefattar arbete på dagar, kvällar samt helger.

TEAMLEDARE (TIDIGARE ARBETSLEDARE) SPEL & ENTRÉ
I rollen som Teamledare för Spel & Entré är uppdraget att tillsammans med alla dina kollegor
skapa en miljö i gruppen så förutsättningarna finns att skapa genuina och sagolika upplevelse
i världsklass för våra gäster. Är du redo för nya utmaningar kan rollen som Teamledare vara
din framtida tjänst på Furuviksparken!
Som Teamledare delar du ansvaret med en kollega. Era arbetsuppgifter innefattar bl.a. att
säkerställa att alla regler i enheterna efterföljs, leda dina kollegor i den dagliga driften mot
uppsatta mål och vara en inspiratör till härliga gästmöten. Tjänsten innefattar såväl coachning
och operativt arbete i driften, även hel del administrativa bitar som schemaläggning, attestering
m.m. Arbetet kan stundtals vara krävande och därför söker vi dig som är uthållig och
serviceinriktad. Du är självgående i ditt sätt att arbeta och har ett tydligt ledarskap. I rollen är
det viktigt att du har tidigare erfarenhet av arbete inom service samt arbetsledning.
Du känner dig bekväm med både svenska och engelska.
Tjänsten sträcker sig från maj till augusti. Tjänsten innefattar arbete på dagar, kvällar samt
helger.

TRÄDGÅRDSMEDARBETARE (TIDIGARE PARKMILJÖ)
I denna roll har du varierande arbetsuppgifter där målet är att ge våra gäster en
helhetsupplevelse i världsklass, varje gång. Du arbetar med plantering av växter, skötsel av
rabatter, krattning, gräsklippning, sopning och övrig renhållning. Som hjälpmedel använder du
en del tyngre trädgårdsmaskiner och andra vanligt förekommande trädgårdsredskap. Det är
viktigt att du har god fysik då arbetet bitvis är tungt. Tidigare erfarenhet från trädgårdsarbete
och B-körkort är meriterande.

UNDERHÅLLSARBETARE/FASTIGHETSSKÖTARE - NY TJÄNST FÖR I ÅR!
I rollen som underhållsarbetare kommer du att ingå i Driftavdelningen och tillsammans med
arbetskamrater och/eller själv löpande ta hand om reparationer och underhåll i parken och på
campingen. För att trivas i denna roll är det viktigt att du är tekniskt lagd, händig och
självgående. Du älskar att ge service och tycker om utmaningar i arbetet. Det är meriterande
om du har utbildning eller erfarenhet av fastighetsunderhåll. Arbete kvällar och helger kommer
att ingå. Vidare behöver du ha B-körkort.

VÄRD I GÄSTSERVICE
Mitt i Furuviksparken ligger Gästservice. Hit vänder sig våra gäster för att få hjälp och
information och din uppgift är att ge dem bästa möjliga service. I rollen svarar du även på
frågor över telefon och via mail samt hanterar diverse administrativa arbetsuppgifter. Parkens
högtalarsystem sköts från Gästservice vilket gör att du ansvarar för våra dagliga utrop. Då det
förekommer viss försäljning i Gästservice är det meriterande om du har kassavana. Som
person brinner du för service och drivs av att ständigt överträffa gästens förväntningar. Du är
positiv, noggrann och uttrycker dig väl i både tal och skrift, såväl svenska som engelska.
Tidigare erfarenhet av telefonist-/receptionsarbete är meriterande.

