
AKTIVITETSVÄRD -                                                      
BARNKLUBB, UTHYRNING OCH CAFE 

 

 

 

På denna avdelning är det olika typer av arbetsuppgifter. Du kan hålla i de 
aktivitetsledda barnklubbsaktiviteterna enligt schema, hyra ut cyklar, trampbilar, 
supar och äventyrsgolf eller sälja glass, drycker, toast och annat smått och gott. 
Det finns även spel av olika slag som barn och vuxna kommer och spelar. Teamet 
består av ca 7 personer under säsongen. All städning i huset och strax utanför  
sker av egna teamet före och efter stängning.  

Aktivitetshuset är öppet under storhelger, helger under maj och fram till skolorna 
startar för hösten. Under juli har vi som mest att göra och då arbetar du ca 30 
tim/vecka. Det finns möjlighet att arbeta extra under tex Påskhelgen och 
Halloweenhelgen då vi behöver personal som håller i aktivitetsledda aktiviteter.  

Arbetstiderna varierar under säsongen och under högsäsong, veckorna 28-31 är 
det öppet 7 dagar i veckan kl 9-22.  

Egenskaper för A-huset 

 Älskar att arbeta och hjälpa både barn och vuxna till minnesvärda 
upplevelser. 

 Kreativ, idérik och mångsidig (olika typer av arbetsuppgifter) 

 Lätt för att le ���� 
 Ansvarsfull och engagerad 
 Höga krav på ordning, rent och snyggt 
 Arbetar lika bra självständigt som i team. 
 Naturligt flexibel – vi anpassar efter gästernas behov (inklusive, kvällar och 

helger) 
 Stresstålig 
 Svenska i tal och skrift 

 
Profil: Aktivitetsvärd som innefattar pass i café, barnklubb och 
uthyrning. Huvudsakliga arbetsuppgifter 
 
 Leder aktiviteter i Barnklubben (tex, skattjakt, femkamp, trampbilsrace, 

padeltennis, ansiktsmålning, filmtajm mm) 
 Hyr ut cyklar, trampbilar, hoverboard, supar, äventyrsgolf 
 Står i kassan och säljer glass, dryck, smörgåsar, våfflor mm 
 Tar betalt i kassan, (kontant, kort, swish, presentkort, värdecheckar) 
 Arbetar för ökad försäljning och uthyrning 
 Extra städning flera ggr per dag på toaletter, bord och stolar 
 Plockar och torkar av cafébord, inom- och utomhus samt diskar 


