
 
 

Lifttekniker för säsongen 19-20 

 

Vill du vara med på vår spännande resa framåt? Vår vision är att bli Nordens mest hållbara 
fjälldestination. Vi planerar bland annat för ett hotell, fler lägenheter/stugor, en sittlift/gondollift, 
toppstuga, mountainbikeleder med mera. Men i dagsläget är vi en liten anläggning där det ställs krav 
på prestigelöshet och flexibilitet.  

Som lifttekniker hos oss ansvarar du för drift och underhåll av liftar och du är en viktig del i vårt 
utvecklingsarbete framåt. Du bör ha goda tekniska, mekaniska och elektroniska kunskaper samt 
erfarenheter från liknande arbete. I dag finns två släpliftar samt två knappliftar i Fjätervålen. Du ska 
ha vilja och förmåga att förmedla dina kunskaper till kollegor, gemensamt ta fram rutiner och skapa 
bästa förutsättningar för såväl gäst som personal. 

Vi söker dig som har följande erfarenheter och utbildning:  

• Tidigare erfarenheter av liknade arbeten på en skidanläggning 

• Genomgått SLAO:s utbildning för lifttekniker 

• Gilla att vara ute i alla väder 

• Omväxlande arbetsdagar (vardagar och helger under vintersäsongen) 

• Förmågan att arbeta både självständigt och i team 

• Gilla höghöjdsarbete 

• B-körkort samt förarbevis för skoter 
 

I Fjätervålen brinner vi för snö, skidåkning och att skapa bästa möjliga upplevelse för gäst och 

personal. I Fjätervålen jobbar vi nära varandra, över avdelningsgränserna och med korta 

beslutsvägar. Vill du vara en del av vårt engagerade och drivna team? Då är Du rätt person för oss!  

Välkommen med din ansökan! 

Skicka Din ansökan med cv och foto till hans@fjatervalen.se  

Vid frågor om tjänsterna, kontakta: 

Hans Ericsson på 070-430 26 73 eller Frida Svensson på 076-126 61 11.  

Läs mer om Fjätervålen på www.fjatervalen.se och följ oss på www.facebook.com/fjatervalen  

 
 
Välkommen till fjäll på riktigt  
Fjätervålen mäter 1002 m ö.h. och är en skidanläggning i norra Dalarna ca 20 km nordost om Idre.  
Skidanläggningen är privatägd och har ett 30-tal anställda under högsäsong. Pisterna är FIS klassade både i GS 
och SL för internationella tävlingar. Det finns fyra liftar, arton nedfarter och en stugby med 250 stugor. Längsta 
nedfarten är 3km lång och har en fallhöjd på 317 meter. Här finns också 5 mil fina längdspår, 
Skidshop/hyra/skidverkstad, Närlivsbutik, Snösportskola och ett Wärdshus.   
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