
MER-ÄN-ETT-JOBB JOBB
 
Solbacka är en plats som lite gått bort sig och glömts bort.
Det som en gång var en viktig plats för så många, blev till en plats för ingen. Det håller vi på och 
ska försöka ändra på. 

Sedan en tid äger och utvecklar vi på Sisyfosgruppen det klassiska internatet till något nytt. Vår 
viktigaste tillgång är dock inte oss själva, utan alla människor runtomkring oss som på olika sätt 
är med och påverkar framtiden. Tusentals idéer, förslag och hejarop är den energi som ska om-
vandlas till ett helt nytt platserbjudande. Sommaren 2022 tar vi första steget.
 
Nu söker vi en riktig stjärna. En sorts platsansvarig för det som ska ske i sommar.
Och såklart är det någon som tycker om att hantera mycket samtidigt, någon som förmår att spri-
da glädje och energi. Någon som förstår hur mycket ett leende kan göra. Är det du? Känner du 
någon?
 
Sommaren 2022 blir ett sorts smakprov på framtidens Solbacka.
Mycket lite kommer vara klart, men eftersom vi tror på delaktighet så vill vi öppna upp platsen 
och bjuda in människor att upptäcka det vi upptäckt på Solbacka - en underbar plats nära natu-
ren med möjlighet till aktiviteter och lugn. En del saker kommer ändå att finnas på platsen; en 
golfbana, ett hotell, en restaurang, det naturen erbjuder och sjöar att bada i plus en del andra 
aktiviteter som vi jobbar på. Vi vill att du som platsansvarig bidrar till att allt rullar på som det ska 
i sommar och att aktiviteter och operatörer har de förutsättningar som behövs. 

Vi söker någon som:
– Ser det som andra går förbi
– Är en problemlösare och doer
– Är bra på att sammanföra och samarbeta med människor
– Är social med mycket energi
– Är en medmänniska som förstår service 
– Har stark integritet
 
Vi tror:
– Att du ska börja i april-maj och jobba 100% till augusti-september
– Att du kan bo på Solbacka ifall du vill
– Att du behöver vara flexibel kring arbetstider
– Att du har relevant livserfarenhet för att hantera många olika situationer och behov
– Att du har någon sorts anknytning till Solbacka och Sörmland
– Att det finns goda möjligheter till ytterligare uppdrag kring Solbacka för rätt person.
 
Mejla solbacka@sisyfos.se med en text om vad du kan bidra med på Solbacka och vem du är.
Berätta gärna kort eller bifoga CV med relevanta erfarenheter. Eller varför inte skicka en video 
där du berättar lite vem du är?
Vi tillsätter rollen när vi hittar rätt person så vänta inte med att ta kontakt med oss.


