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Sommaren 2019 närmar sig! Vill du jobba tillsammans med ett härligt gäng
kollegor och bidra till ett levande Oxelösund? Då ska du söka sommarjobb
hos oss! Vi letar efter ett antal engagerade och serviceinriktade
sommarjobbare för 2019!
Feriearbetare, ungdom 17/6 – 12/7, 15/7 – 9/8
Tillsammans med vår ordinarie personal arbetar du med att hålla rent och
snyggt kring våra fastighetsområden och övriga grönytor i Oxelösund. I
arbetsuppgifterna ingår även inre skötsel av allmännyttans och kommunens
fastigheter. Intresse av trädgårdsarbete är en förutsättning för att du ska
trivas med arbetsuppgifterna. Minimiålder 16 år.
Skärgårdsrensare, ungdom, 4 dagar 17/6 – 21/6
Arbetar under fyra dagar med att rensa stränder i skärgården. Minimiålder
16 år.
Gästhamnsvärd, sommarsäsong.
Du behöver kunna hålla många bollar i luften. Att hjälpa båtgäster vid
bryggan, ta in hamnavgiften, hjälpa till med tankning och sköta
serviceanläggningen är några av de uppgifter som du kommer att utföra.
Det är viktigt att du har du lätt för att kommunicera med andra och har ett
utpräglat sinne för service. Uppdraget omfattar såväl dagtid som kvällar och
helger. Minimiålder 18 år.
Semestervikarie, återvinningscentralen, semesterperioden.
Är du intresserad av återbruk och återvinning? Vi söker en ansvarsfull
semestervikarie till vår återvinningscentral. Uppdraget omfattar dagtid såväl
som kvällar och helger. Som person ska du vara social och serviceinriktade
då arbetet innebär mycket kundkontakt. Minimiålder 18 år.
Hur ansöker jag?
Är du intresserad av att sommarjobba hos oss skickar du din ansökan så
snart du har möjlighet, dock senast den 21 februari. Eftersom vi annonserar
i god tid innan sommaren kan det dröja innan du får vårt svar, vi beräknar
att du senast i april ska ha fått besked om du fått ett sommarjobb hos oss.
För mer information om tjänsterna kontakta:
Feriearbete och skärgårdsrensare,
Melanie Borgemo, driftchef Miljögrupp ,0155- 382 23,
melanie.borgemo@oxelosund.se
Återvinningscentralen, Patrik Andersson, driftchef renhållning,
patrik.andersson@oxelosund.se
Gästhamnsvärdar, Håkan Berg, 0155-388 16, hakan.berg@oxelosund.se
Du skickar enklast in din ansökan via formuläret på hemsidan. Du kan
även skriva ut och skicka din ansökan med post till Kustbostäder i
Oxelösund, Sjögatan 28, 613 81 Oxelösund.
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