Slottsbodsbiträde/guide Solliden
Sollidens slott är Kungafamiljens sommarparadis på Öland. Slottsparken som är unik i sitt slag besöks av
ca 60 000 personer årligen. I Solliden slott ABs 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 så mycket som möjligt av skörden från Sollidens trädgård och arbetar ständigt
med att utveckla vårt utbud. I Crêperiet serveras crêpes, toast, varma och kalla drycker, glass och bakverk.
I brödboden erbjuder vi nybakat bröd, kakor och vetebröd från det egna bageriet samt drycker. Vi har
även flera välbesökta evenemang under säsongen som familjedagar och trädgårdshelg
Inför sommaren 2017 söker vi flera slottsbodsbiträden/guider.
Vi har dagliga guidningar på svenska under högsäsong, och förbokade grupper på svenska, tyska och
engelska. Arbetet kombineras med arbete i slottsboden och entrékassan. Vi söker dig som gillar service, är
stresstålig och tycker om att tala inför publik. Tjänsten kräver att du ska kunna guida på svenska, engelska
och gärna även tyska.
Vi söker dig med guidevana eller utbildning, gärna kassaerfarenhet. Utbildning inom
arkitektur/trädgård/konst/historia eller statsvetenskap kan vara relevant för tjänsten. Vi söker dig som är
samarbetsorienterad och social. Vi ser helst att du är över 20 år.
Kollektivavtal med Visita. Vi säkerhetsgranskar samtlig personal.
Arbetsperioden varierar beroende på tjänst. Arbetstiden innefattar även helger. Parken är öppen från 12
maj tom 15 sep plus skördefesten. Tjänsterna kan anpassas individuellt.
Rekrytering kommer ske löpande. Välkommen med din ansökan!
Ansökan med CV och personligt brev till sollidensslott@sollidensslott.se
Vi har tagit beslut i val av rekryteringskanaler varför vi inte önskar bli kontaktade av annonsförsäljare,
rekryteringsföretag eller liknande.

