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Assisterande Mekaniker, Team 14
Leksand, Leksand Resort
Som assisterande mekaniker arbetar du på Leksand Sommarland och bistår våra ordinarie
mekaniker.
Arbetsuppgifter:
Du kommer stötta våra huvudmekaniker i driften och underhållet av parken med enklare
sysslor så som att laga punkteringar, byta trasiga batterier och genomföra däckskifte på våra
Gokarts. Du kommer även vid behov att vara med och assistera huvudmekanikern vid mer
avancerade felsökningar och reparationer på våra attraktioner. Utöver arbete med våra
mekaniska attraktioner arbetar vi även med större maskiner så som frontlastare Lundberg och
L70 samt olika gräsklippare.
Det är viktigt att du kan arbeta under stundtals högt tempo och arbetet ställer krav på flexibilitet
då du utför många arbetsuppgifter samtidigt.
Arbetet passar dig som är noggrann, idérik och självständig.
Hos oss är det viktigt att du som medarbetare är flexibel för att vid behov, tillfälligt kunna arbeta
på andra stationer. På Leksand Resort hjälper vi varandra!
Vi vill att du:
• Har viss erfarenhet av att arbeta mekaniskt
• Har ett öga för detaljer
• Brinner för din uppgift och trivs i en miljö med fysiskt arbete
• Är engagerad, serviceinriktad, samarbetsvillig och ansvarsfull i ditt jobb
• Trivs i en miljö med många möten
• Gillar att skapa positiv energi och sprida den vidare till såväl medarbetare som gäster
• Ser säkerhet samt ordning och reda som en självklarhet i arbetet
• Har ett intresse för att utvecklas
Vi ser gärna att Du kan arbeta bra i både grupp och på egen hand. Tjänsten kommer till viss
del innebära självständigt arbete, därav lägger vi stor vikt vid att Du är van att arbeta metodiskt
och självständigt.
Det är även meriterande om du:
• Har en grundutbildning inom teknik
• Har ett stort intresse för mekanik och är van vid att hantera mekaniska produkter
• Har tidigare erfarenhet av att arbeta med svagström
• Har tidigare erfarenheter inom serviceyrket
• Har goda språkkunskaper i engelska, danska och norska
• Har körkort
Minimumålder:
18 år
Arbetstid:
ca 30-40 tim / vecka
Anställningsperiod:
Kan variera lite men generellt under perioden 22/6 – 18/8
I vissa fall kan anställningen påbörjas tidigare under våren
Kort om schemat:
Passen varierar i förläggning mellan 07.00 – 19.00, tjänsten bemannas alla dagar i veckan
Antal lediga befattningar:
2 stycken

Annonsens URL

Om tjänsten
Sista ansökningsdag:
2020-03-31
Tillträde:
enl. ök.
Ansökan kräver:
- Videosvar
- CV
- Personligt brev
Anställningsform:
Säsong
Lön:
Enligt kollektivavtal
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/
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