
VÄRDSKAPSMÄSTARE SÖKES

Nu söker vi riktiga stjärnor i sommar. Sommarjobbare mellan 15 och 25 år som vill bli riktiga
värdskapsmästare i sommar. Som är med att förvandla Solbacka från en plats som glömts bort till en
plats där alla vill vara. Vi letar efter dig som gillar att testa på olika saker och oavsett arbetsuppgifter
förmår att sprida 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.
En del saker kommer att stå klart i sommar; en golfbana, ett hotell, en restaurang, det naturen
erbjuder och sjöar att bada plus en del andra aktiviteter som vi jobbar på. Du kommer få arbeta med
Solbackas alla olika verksamheter och aktiviteter.

Vi söker dig som:
● Ser det som andra går förbi
● Är en problemlösare och doer
● Är bra på samarbeta med människor
● Är social med mycket energi
● Vill lära dig mer om service
● Gillar att vara där du behövs, oavsett om det är städ, servering, utomhusaktiviteter,

trädgårdsarbete eller reception.

Vi tror:
● Är 15-25 år
● Är bosatt i Stjärnhov eller närheten under sommaren. Alternativt beredd att bo på Solbacka i

sommar.
● Vill jobba minst 3 veckor och max 8 veckor mellan den 19 juni och 21 augusti.
● Att du behöver vara flexibel kring arbetstider. arbetspass kommer att schemaläggas över

veckans 7 dagar och från morgon till kväll.
● Att vi kommer behöva några skiftledare mellan 20-25 år som får ett större ansvar för

anläggningen, bokning och reception.
● Att du kommer få mycket bra att sätta på ditt CV för framtiden och att du får testa på många

olika saker vilket kanske gör det lättare att välja utbildning eller framtida jobb.

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? Inkludera även namn, ålder, telefonnummer, mejl, vilka veckor du vill jobba,
om du vill bo på Solbacka när du jobbar.

Intervjuer kommer att ske en 5 april från kl 17.00 och en obligatorisk utbildningsdag kommer hållas
innan den 19 juni.

https://solbackaby.se/

https://solbackaby.se/

