Fler stjärnor till Bjursås!
Bjursås fortsätter växa så det knakar! Nu söker vi duktiga och glada personer för att jobba i
anläggningen i vinter. Vi får massa beröm för trevlig och hjälpsam personal – i år ska vi vara
ännu lite bättre och höja mysfaktorn ännu mer. Vårt mål är att folk åker hem och berättar om
härliga stämningen i fina Bjursås!
Bjursås ligger strax utanför Falun, ca 20 mil från Mälardalen. Anläggningen växer starkt och vi ser fram mot
en underbar vintersäsong.
Vi är ett litet gäng som jobbar här helår och tillsammans utvecklar anläggningen med restauranger,
skidåkning, boenden med mera – roligt och spännande! Du ser lite mer vad vi erbjuder i sidfoten nedan och
på hemsidan. Vi har två krav på varandra – att älska ta hand om gäster och vilja hugga i tillsammans.
Resten lär vi dig!
Innan du börjar ser vi till att du får en komplett utbildning om vår anläggning och arbetsuppgifter. Tidigare
erfarenhet är meriterande men inte ett måste.
Tjänsterna vi har för vintersäsongen är listade nedan. Jätteviktig sak; du kommer att anställas och utbildas
för att i första hand jobba med en-två saker, men under säsongen kan du räkna med att få hoppa in på fler
ställen. Både för att vi hjälps åt i anläggningen – men också för att det är kul att få testa nya positioner!
- Pisten
Snöläggare, liftvärd, pistmaskinförare
- Skidshop
Kassa & service, verkstad
- Skidskola
Skidlärare och aktivitetsledare
- Logi
Receptionist, lokalvård
- Restaurang
Kock, servis, plock
Du kan läsa mer om tjänsterna på nästa sida. Ansökningstid: Senast fredag 16/10, men vi rekryterar
fortlöpande så skicka in omgående eftersom vissa tjänster kan bli tillsatta innan sista ansökan.
Vi ska vara en arbetsplats att trivas och utvecklas på. Vi följer självklart kollektivavtal (HRF) och har en
personalhandbok som vi följer, så att det ska vara tydligt och samma villkor för alla. Vi ser gärna att du är
över 18 år, har körkort och tillgång till bil. Ansökan skickas in via vårt webformulär, du hittar det på
bjursas.com/jobb.
Om du har frågor/funderingar, tveka inte att höra dig – se kontaktinfo vid respektive tjänst nedan. Vi ser
fram emot din ansökan!
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Mer om tjänsterna
Snöläggare: Inledningsvis på säsongen behöver vi producera snö i våra nedfarter. Som snöläggare har du
till uppgift att placera ut, koppla upp, starta, stänga ned och flytta om snökanoner under en fortlöpande
snöproduktion. Arbetet sker till stor del på skoter och fyrhjuling. Skoterkort är ett krav. Jobbet är indelat i tre
skift per dygn 'a 8 timmar där man jobbar två personer i skiftlag. Man jobbar omväxlande, både dag och
natt. Kontaktperson: pisten@bjursas.com
Liftvärd: När vi har tillräckligt med snö i våra nedfarter och pistmaskinisterna gjort sitt jobb med att skapa
en bra åkyta då är det äntligen dags att starta liftarna för våra gäster! Som liftvärd hjälper du våra gäster att
trevligt och säkert komma på och av liften. Du är en av de viktigaste servicepersonerna och ambassadörerna
i anläggningen! Du utför även enklare servicejobb på någon av våra sju liftar i anläggningen. Jobbet som
liftskötare dig med stort hjärta för service till alla typer av mäniskor och som trivs i friska luften.
Kontaktperson: pisten@bjursas.com
Skidshopen: Här hjälper vi våra gäster hitta rätt utrustning och skickar ofta med lite tips om både
utrustning och skidteknik. Vi söker dig som brinner för utrustning och skidåkning – och ser gärna att du har
erfarenhet inom området. Viktigt är såklart att ha god servicekänsla och positiv inställning – vi är ett gäng
med full fart som tycker om att ha roligt tillsammans! Kontaktperson: elin@bjursas.com
Skidskolan: Tillsammans med liftvärdarna och patrull är skidlärarna de viktigaste ambassadörerna i backen
som både hjälper och har kul med gästerna. Som skidlärare blir du en av de viktigaste personerna i gästens
semester; du hjälper självklart att utveckla skidåkningen och ha roligt i backen, men du blir även
anläggningens ansikte mot gästen! Självklart brinner du själv för skidåkning – men även intresse av att ge
service och ta om hand är jätteviktigt. Du bör ha minst första steget i Friluftsfrämjandets, Slao eller liknande
grundutbildning och ha erfarenhet som skidinstruktör. Ett plus är om du även kan ha både skid- och
snowboard-lektioner. Kontaktperson: elin@bjursas.com
Lokalvårdare: Vi söker nu medarbetare på säsong för städning av våra allmänna utrymmen samt
veckostädning i våra stugor på anläggningen. Rollen är jätteviktig då du är en av de som ser till att
anläggningen är fin och det är ordning & reda. Du möter gäster i arbetet därför behöver du ha ett glatt
humör och vara serviceinriktad. Tiderna varierar, därför är det extra viktigt att vara morgonpigg, ha körkort
och tycka om att hugga i. Kontaktperson: moa@bjursas.com
Restaurang & kök: Vi söker dig som har känsla för gäst och förstår att ett stort leende är grunden till en
nöjd gäst. Är du sedan stresstålig och har erfarenhet som kock, servis, kassa eller disk är det starkt
meriterande. Säsongs- och extraanställning. Kontaktperson: alf@bjursas.com
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