Säsongspersonal till Fjätervålen vintern 2019-2020
Vill du skapa minnesvärda upplevelser för andra? I Fjätervålen brinner vi för snö, skidåkning och att skapa bästa
möjliga upplevelse för såväl gäst som medarbetare. Vi jobbar nära varandra, över avdelningsgränserna och har
korta beslutsvägar. Vill du bli en del av vårt engagerade och drivna team?

Vi söker nu:

Lösningsorienterade personer till vår närlivsbutik
Vi driver en liten men välfylld närlivsbutik där vi säljer alltifrån mjölk, kött och nybakat bröd till souvenirer
och ledkort för skoter. Vi vill att du är serviceinriktad, lösningsorienterad och ansvarstagande. Erfarenhet
från arbete i livsmedelsbutik och kassavana är meriterande.

Passionerade skidfantaster till vår skidshop
I vår skidshop finns även skiduthyrning och verkstad.
Vi vill att Du har ett stort intresse för skidåkning i alla former
och god kunskap om utrustning men framförallt en vilja att
lära dig mer. Du ska gilla att sälja och alltid sträva efter att
hitta bästa tänkbara lösning för gäst. Erfarenhet av
skidutrustning, skidverkstadsarbete och försäljning är
meriterande.

Skicka din ansökan snarast till: frida@fjatervalen.se

Ange i ämnesraden vilken tjänst du söker och bifoga ett foto på dig själv.
För mer information och frågor om tjänsterna, kontakta: Frida Svensson på 076-126 61 11.
Läs mer om oss på www.fjatervalen.se och följ oss på www.facebook.com/fjatervalen
Fjätervålen är beläget i norra Dalarna, 20 km nordost om Idre. Fjället mäter 1002 m ö.h. och har Dalarnas
högsta backe. I dagsläget finns det 4 liftar, 18 nedfarter och en stugby med 250 stugor. Längsta nedfarten är
3 km lång och har en fallhöjd på 317 meter. Pisterna är FIS-klassade både i GS och SL för internationella tävlingar. Här finns också 48 km fina längdspår, skidshop/hyra/skidverkstad, närlivsbutik, snösportskola och ett
wärdshus. Vi är privatägda och största ägaren är Serneke group AB. Under vintern arbetar ett 30-tal anställda under högsäsong.
Vi har precis påbörjat en spännande resa där visionen är att bli Nordens mest hållbara fjälldestination. Inom
de närmaste åren planerar vi för en ny sittlift, hotell, spa, fler stugor och lägenheter, toppstuga,
mountainbikeleder med mera.
Välkommen och skapa framtiden med oss!
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