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Aktivitetsvärd, Team 10
Leksand, Leksand Resort
Som aktivitetsvärd i team 10 arbetar du med att bemanna fyra olika stationer där gästerna får
prova några av de senaste nyheterna och även träffa Billy Bäver, barnens favorit!
Under arbetsdagen möter och arbetar du nära gäster och kollegor så det är viktigt att du
brinner för möten och för att skapa upplevelser för alla.
I team 8 arbetar du vid följande stationer: Lazertagbana, Pumptrack BMX-bana, Linbanan och
vid Sommarlands favorit: maskoten Billy Bäver!

Om tjänsten

Vid Lazertagbanan instruerar och peppar du en grupp med spelande gäster, både innan,
under och efter en spelomgång.
Vid Pumptrack banan kommer du visa gästerna tekniken då de ska cykla och pumpa upp fart
för att kunna hoppa och svänga i velodromerna.
Billy Bäver är vår maskot på Leksand Sommarland. Under dagen går du och en kollega olika
rundor för att alla ska få busa och fotograferas tillsammans med Billy.

Ansökan kräver:
- Videosvar
- CV
- Personligt brev

För dig som arbetar i team 10 är det viktigt att du är utåtriktad och inte rädd för att ta för dig!
Som aktivitetsvärd arbetar du med att instruera gästerna så att alla får en underbar upplevelse.
Hos oss är det viktigt att man är flexibel för att tillfälligt arbeta på andra stationer. På Leksand
Resort hjälper vi varandra!
Arbetet passar dig som är serviceinriktad, lyhörd, positiv och utåtriktad.
Det är viktigt att du kan arbeta under stundtals högt tempo och arbetet ställer krav på flexibilitet
då du utför många arbetsuppgifter samtidigt

Lön:
Enligt kollektivavtal

Minimiålder för tjänsten: 16 år

Annonsens URL
https://job.yobber.se/Ad/1585

Sista ansökningsdag:
2019-03-18
Tillträde:
enl. ök.

Anställningsform:
Säsong

Tjänstens adress:
Siljansvägen 75
79390 Leksand
Kontaktuppgifter:
Isabelle Ståhl
jobba@leksandresort.se
0247299234
Arbetsgivare:
Leksand Resort
Siljansvägen 75
793 90 Leksand
https://www.leksandresort.se/

