Skidlärare & Aktivitetsansvarig
Vill du ha jobbet dina vänner blir avundsjuka på?
Vi söker en outdoor-fantast som kan skapa fantastiska upplevelser för våra gäster i Edsåsdalen.
Någon som brinner för att jobba med människor och samtidigt vistas i storslagen natur!
Som Skidlärare & aktivitetsansvarig får du stort ansvar från dag ett. Det ställer krav på dig gällande
självständighet, arbetsdisciplin och servicekänsla. Du skall ha ett naturligt intresse för att sätta
gästen i centrum och leverera extraordinär service. Samtidigt ska du kunna hjälpa till inom andra
funktioner där det krävs, som t ex i liftarna, bygga hopp till de blivande jibbarna eller jobba i baren på
byns hotell Köjagården.
Edsåsdalen har enkla och sköna skidbackar för små och stora, härliga längdspår samt otaliga
turspår. Vill man ha små äventyr kanske man håller sig till pulkabacken, vill man ha större
utmaningar är en topptur till Renfjället oslagbar.

Profil
Du har bl a följande personliga egenskaper:








Är utåtriktad och älskar att möta nya människor samt är empatisk
Sätter gästens behov först och skapar ramarna för optimala upplevelser
Är en duktig skidlärare
Är passionerad i ditt arbete och ser utmaningar som något positivt
Är van att ta ansvar och föra dialog med gäster
Tycker om att ha ett varierat schema
Ser jobbet som en livsstil

Språk
Förutom svenska gäster får vi även internationella besökare och lektioner/aktiviteter ska då kunna
ske på engelska.
Erfarenhet

Tjänsten som Skidlärare & aktivitetsansvarig hos oss innebär ett varierande jobb som ofta kräver att
du fattar snabba beslut och egna initiativ. Förutom att vara examinerad skidlärare bör du ha goda
kunskaper i längdåkning och dess olika tekniker. Vi har många unga skidåkare så erfarenhet att
jobba med barn är ett stort plus. Har du erfarenhet från resebranschen eller inom försäljning och
service är det bra att veta. Berätta gärna om andra erfarenheter som du tror kan vara relevanta för
tjänsten.
B Körkort och/eller skoterkort är fördelaktigt.
Ansvarsområde
Alpint





Skidlektioner under bestämda dagar för nybörjare
Skidkul, jibb, skicross (enkla åk) under bestämda dagar
Samordning av enklare tävlingar, t ex differensslalom
Bygga hopp, bana etc

Längdåkning





Coachning på längdskidor i spåret till gäster du möter
Skidlektioner i längd för nybörjare (eller avancerade beroende på egen kunskap)
Träningspass på morgonen med grupp
Spårvärd vid behov

Turåkning


Guidning på tur vid behov eller bokning

Övrigt



Guide för snöskovandring vid behov
Ansvarig för pulkabacken

Vad vi erbjuder






En konkuranskraftig lön
Möjlighet till eget eller detal boende för en låg kostnad
Möjligehet till starkt reducerad pris för mat på hotell Köjagården om så önskas
Liftkor & spårkort för både Edsåsdalen och Trillevallen
Trevliga unga kollegor som älskar fjällen

Vid intresse
Maila till mountainfellow@gmail.com
Följ gärna Edsåsdalen på sociala medier!
https://www.instagram.com/edsasdalen
https://www.facebook.com/edsasdalen/
https://www.youtube.com/watch?v=4EzNtisy1X8

