Simhallspersonal/cafébiträde 75%
Nu söker Melleruds kommun, tillväxtenheten två nya medarbetare som är fulla av
energi. Som cafébiträde/simhallspersonal placeras du i Rådahallen. Arbetet hos oss
är roligt, varierande och med möjligheter att växa som individ.
Melleruds kommun ligger mitt i den strategiska triangeln, Oslo - Stockholm - Göteborg, med
goda kommunikationer. Mellerud är en del av landskapet Dalsland vid Vänerns västra strand.
Här samsas småskaligheten med expansivt näringsliv. Vi har ett rikt friluftsliv med Kroppefjäll i
väster och innanhavet Vänern i öster.
Arbetsuppgifter
Vi som jobbar här idag, är ett härligt gäng som älskar att möta våra kunder och leverera den
bästa upplevelsen med suverän service. Tjänsten kommer innefatta arbete i simhallen som
badvärd/simlärare, lokalvård samt arbete i caféterian och receptionen med dagliga uppgifter
som innefattar kassahantering, lättare matberedning och kundkontakt.
Vem är du?
Det är viktigt att du som söker tjänsten delar denna passion med oss och känner stolthet i att
bli en del av Rådahallens varumärke.
Vi söker dig som är självgående, driven och ansvarstagande. Du är entusiastisk och har ett
lugnt och tryggt arbetssätt. Som ett ansikte utåt har du ett välkomnande sätt, ett sinne för
ordning och reda samt en förmåga att skapa en positiv stämning hos såväl kunder som
kollegor, vi ser det som viktigt att sätta kunden i fokus och skänker alltid ett leende och ett
positivt intryck.
Kvalifikationer
- Simkunnig.
- Flexibel med arbetstider och vill jobba både kvällar och helger.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande
- Kassa och datavana
- Utbildad simlärare eller erfarenhet som vi finner likvärdig.
- Utbildad inom simning/livräddning/HLR.
- Avslutad gymnasieutbildning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan
Ansökan skickas till kommunen@mellerud.se
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Ange referens: KS 2021/486.
Ansök snarast då vi tillämpar löpande rekrytering i rekryteringsprocessen. Tjänsten kan komma
att tillsättas under ansökningstiden.

Anställningsform
Anställningens omfattning
Tillträde
Löneform
Antal lediga tjänster
Sysselsättningsgrad
Ort
Referensnummer
Kontakt

Vikariat 12 månader
Deltid
Omgående, datum enligt överenskommelse
Månadslön/individuell lönesättning
2
75%
Mellerud
KS-2021/486
Fredrik Olausson - Verksamhetsledare
0530–183 04
Maria Wagerland - Tillväxtchef
0530–181 31

Sista ansökningsdag
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