obb
j
r
a
Somm rden
i No
Hotellmedarbetare
Är du social och vill jobba på ett hotell nära Oslo? Vi söker dig som kan
hjälpa till med frukost- och lunchservering samt städning av hotellrum.
Också andra typer av arbetsuppgifter kan ingå i din arbetsbild. Tidigare
erfarenhet inom hotell- och restaurangbranschen är meriterande, men
inte ett krav.
Du ska kunna hålla en positiv attityd i stressiga situationer och kunna
snabbt anpassa dig till förändrande omständigheter. Du ska behärska
minst ett skandinaviskt språk och därtill tala engelska flytande för att
också kunna bemöta våra internationella gäster.
Kanskje er du en av de som jobber her i sommer?

Cafébiträde
Vill du sommarjobba på ett café mitt i stan i Akureyri, den största
staden på norra Island? I ditt arbete kommer du att möta kunder,
bereda olika sorters kaffe, servera, diska och städa. Du ska också
vara beredd på att arbeta kvällstid och ibland under helger.
Vi förväntar oss att du är serviceinriktad och har en vilja att ta
eget ansvar. Tidigare arbetserfarenhet på ett café är till nytta men vi
utbildar alla nya medarbetare. Du talar minst ett skandinaviskt språk
och engelska. Övriga språk är meriterande.
Om du vill få chansen att jobba i doften av nybakat varje dag skicka in
din ansökan nu!

Trädgårdsarbetare
En grönsaksodlare söker personal till sitt jordbruk i Danmark.
Vi erbjuder varierande uppgifter inom odling av frukter och grönsaker.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat plantering och skötsel
av växter. Under sensommaren och hösten blir det aktuellt med
skördetid: du plockar grönsaker, äpplen och päron, rensar, sorterar och
packar.Vi söker dig som kan jobba i team och har en positiv inställning
till olika slags arbetsuppgifter. Det är till fördel om du har körkort.
Boendet finns på gården men det finns goda bussförbindelser till
närliggande stad. På fritiden kan du uppleva den vackra danska
landsbygden genom att vandra, cykla, paddla och mycket mer.

Vårdbiträde
Serviceboendet i Göteborg söker semestervikarier till sommaren.
Dina arbetsuppgifter anpassas enligt din utbildning och arbetserfarenhet.
Vi skolar in dig i arbetet. Tidigare erfarenhet av äldreomsorg är inte ett
krav, dock ett plus. Till dina generella arbetsuppgifter hör att du hjälper
och stöttar kunder med sysslor de inte själva klarar av, till exempel
påklädning, personlig hygien och måltider. Du tar också hand om
kundernas utomhusvistelse och hittar på intressant program åt dem.
Du har goda kunskaper i svenska. Kunskaper i finska är meriterande
eftersom en del av våra kunder har finska som modersmål.
Om du är social och vill vara med och skapa en god vardag åt våra
kunder är du kanske den som vi söker!

