
 

 

ANSVARIG LOKALVÅRDARE SERVICEHUS, 75 %  

Arbetet innebär att du ansvarar för regelbunden städning i servicehus, allmänna publika 
lokaler, personalutrymmen samt stugstäd och diverse tvätt när din kollega är ledig. 

 

ARBETSBESKRIVNING 

Som lokalvårdare på Kronocamping träffar du många gäster i ett arbete där det händer 
mycket. Vi är en femstjärnig camping där vi erbjuder mycket hög kvalité av allt som finns 
att upplevas på vår anläggning. Du arbetar främst med lokalvård i våra servicehus och har 
nära kontakt med arbetskamrater och gäster. Ni är 2 personer i Teamet året runt där din 
kollega har huvudansvaret för stugorna. Självklart hjälps ni åt så att allt fungerar som en 
enhet.   

 

Under säsong april-augusti ansvarar du för upplärning och arbetsledning av de som är 
säsongsanställda (ca 10 p) 

 

FÖR ATT GE MYCKET HÖG SERVICE I ROLLEN SOM LOKALVÅRDARE HOS OSS 

BEHÖVER DU UPPFYLLA 

• Älska att göra det rent och fint för våra gäster 
• Stark och uthållig eftersom arbetet är fysiskt hela dagarna 
• Ansvarsfull och organiserad 
• Har lätt för att Le😊😊 
• Arbetar lika bra självständigt som i team 
• Kan utbilda, leda och coacha medarbetare under högsäsong  
• Duktig på att planera och se behov 
• Flexibel eftersom vi har varierade arbetstider och arbetsdagar 
• b-körkort 
• Behärskar datorer 
• Svenska i tal och skrift och kan läsa instruktioner 
• Plus för engelska i tal och skrift 
• Meriterande att du har gått städutbildning 
• Meriterande att du har ledarskaps erfarenhet 

 

 

 

 



 

 

ANSVARIG LOKALVÅRDARE SERVICEHUS, 75 %  

 

Ansvarområden 
 

 Leder, planerar och samordnar det dagliga städarbetet samt följer upp och 
utvecklar instruktioner och rutiner för servicehus. 

 Servicehus (Östra, Västra, Husbilslandet samt Servicehuset för husbilar) som 
inkluderar dagligstäd samt storstäd. 

o Säkerställer att alla skyltar stämmer 
o Att rengöringsmedel, papper, plastpåsar och annat nödvändigt finns hemma 

i god ordning. 
 Spahus som inkluderar dagligstäd samt storstäd samt att all utrustning och 

inredning är i TOP 
 Ordning och reda i alla städförråd och förvaringsutrymmen i servicehus.   
 Städning, besiktning av stugor samt tvätt de dagar som Stugansvarige är ledig. 
 Inför säsong planerar, leder och ansvarar för upplärning inom Servicehusstäd samt 

uppföljning hur det går för personalen.  
• Uppdatera kempärmar med ev. nya medel. 
• Vara en förebild för företaget 
• Följa företagets personalpolicy 

 

VILLKOR 

• 75%, tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde 1 mars 2021 eller enligt 
ök. Lön enligt avtal. Facklig organisation Hrf. Arbetstiderna varierar och är förlagd 
både vardagar och helger enligt schema 
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