Guide/Slottsbodsbiträde
Sollidens slott är Kungafamiljens sommarparadis på Öland. Slottsparken som är unik i sitt slag
besöks av ca. 60 000 personer årligen. I Solliden Slott AB:s verksamhet ingår Slottsbod med
unika presentartiklar, utställningslokal med årligt skiftande utställningar, guideverksamhet och
evenemang. Kaffetorpet med tillhörande eget bageri erbjuder klassiskt cafésortiment och
lunchrätter, sallader och matiga smörgåsar. Vi har ca 70 platser inomhus och 70 utomhus. Vi
serverar god och vällagad lunch som följer säsongen till grupper och besökare. Kaffetorpet
serverar också bärpajer, vetebröd, kakor, tårtor mm. Vi kokar vår egen saft och sylt. Vi tar tillvara
på så mycket som möjligt av skörden från Sollidens trädgård och arbetar ständigt med att
utveckla vårt utbud. Vi har även flera välbesökta evenemang under säsongen som familjedagar
och idéträdgårdar. Vi är ett glatt gäng och ser fram emot din ansökan.
Vi söker dig med guidevana eller utbildning, gärna kassaerfarenhet. Utbildning inom
arkitektur/trädgård/konst/historia, statsvetenskap eller turismutbildning kan vara relevant för
tjänsten. Vi söker dig som är samarbetsorienterad och social. Vi ser helst att du är över 20 år.
Vi har dagliga guidningar ute i parken på svenska under högsäsong, och förbokade grupper på
svenska, tyska och engelska. Arbetet som guide kombineras med arbete i Slottsboden och
entrékassan. I Slottsboden säljer vi souvenirer och biljetter, plockar upp varor, håller rent och
snyggt. Förutom butiksarbete så är vi samtidigt värdar/värdinnor för besökarna, vi berättar vad
Solliden och närområdet har att erbjuda och svarar på besökarnas frågor. Vi söker dig som är
positiv och ser god service som en självklarhet. Är stresstålig och tycker om att tala inför publik.
Goda kunskaper i tyska och engelska samt guideerfarenhet är meriterande för tjänsten. Parken är
öppen från 11 maj tom 15 sep plus skördefesten.

Lön, ersättning och förmåner
Kollektivavtal med Visita.
Om anställningsvillkoren
Vi säkerhetsgranskar samtlig personal. Säsonganställning, ca. mitten på maj - augusti ( ev. till
mitten på september + skördefesten) Arbetstiden innefattar även helger, tjänsterna är mellan 80100% och kan anpassas individuellt.
Endast kompletta ansökningar med personligt brev och CV kommer att besvaras.
Ange ref. Guide/Slottsbodsbiträde
sollidensslott@sollidensslott.se
ANSÖK SENAST: 4 mars 2018
ANSTÄLLNINGSFORM: Vanlig anställning , 3 - 6 månader , deltid 80% eller
mer LÖN: Fast månads- vecko- eller timlön
ANTAL TJÄNSTER: 2

