Gårdsvärd
Olsnäsgården är en kurs-/lägergård och bed & breakfast vackert belägen i underbar fäbodmiljö vid
Siljans strand. Här erbjuds boende med plats för ca 60 gäster i stugor och rum, hemlagad mat och
fika. Verksamheten bedrivs framförallt sommartid (öppet dagligen 8-21) men under vår och höst tas
även förbokade grupper emot. Våra gäster som besöker oss är framförallt konfirmandgrupper,
församlingar och skolgrupper men också släktträffar och vanliga privatgäster (bl.a. över
booking.com). Gården är mycket omtyckt bland våra gäster och dessa återkommer ofta år efter år.
Olsnäsgården har även en kyrka där vi under sommaren har regelbundna gudstjänster. Vi är måna
om våra gästers olika önskemål och erbjuder både helpension och självhushåll.

Vi söker nu en driftig och mångsidig person med god organisationsförmåga som gårdsvärd
för 2016 och eventuell förlängning. Kanske är ni ett par som vill göra något nytt för ett år –
eller längre eller kanske har du/ni framgångsrikt gjort något liknande tidigare? Vi ser gärna
att ni bosätter er i vår lägenhet i direkt anslutning till gården.
Arbetsuppgifter
Som gårdsvärd är du/ni ansvarig för att i samråd med föreståndaren leda, organisera och
driva verksamheten.
Detta omfattar framförallt:
- Hantering av bokningar och kontakt med grupper, gäster och personal
- Ta emot och inkvartera gäster
- Se till att köket och kiosken fungerar (med matsedel, beställning av varor, ombesörja
personal)
- Att säkerställa en effektiv städning av alla utrymmen
- Att utföra underhåll så att gården hålls i gott skick (gräsklippning, enklare arbeten)
Till din/er hjälp har ni ca 6 timanställda medarbetare.
Kvalifikationer
För att lyckas i arbetet som gårdsvärd vill vi att du/ni:
- är en god ledare med förmåga att tillsammans med vår föreståndare skapa laganda och
arbetsglädje kring gemensamma utmaningar
- har kunskap inom livsmedelshantering och gällande bestämmelser
- har mycket goda svenskkunskaper
- uttrycker dig väl i tal och skrift på engelska
Meriterande kvalifikationer:
- Erfarenhet från liknande ansvar och befattningar
- Baknings- och matlagningsfärdigheter
- Ytterligare språkkunskaper

Som person tror vi att du:
- är positiv, trevlig och tillmötesgående
- trivs med att hantera gäster
- har en mycket god organisationsförmåga
- föregår med gott exempel
- kan delegera arbetsuppgifter men också gärna ”hugger i” själv
- har idéer och entusiasm för att vidareutveckla Olsnäsgården
- delar våra kristna värderingar
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Mer om tjänsten
Tjänsten omfattar heltid under sommarsäsongen, och deltid efter behov under vår/höst,
vilket sammantaget motsvarar ca 50% på årsbasis. Tillträde i januari 2016 eller efter
överenskommelse. Vi ser gärna att du/ni bor i den lägenhet som står till förfogande i
huvudbyggnaden.
Sista ansökningsdag 11 december
Skicka din ansökan innehållande CV, foto, personligt brev samt eventuella bilagor till:
Olsnäsgårdens Vänner
Perandersgattu 23
793 97 Siljansnäs eller e-posta den till info@olsnasgarden.com
Frågor besvaras av:
Eva-Britt Bergström (nuvarande föreståndare) eva.britt_bergstrom@hotmail.com
Upptäck mer om Olsnäsgården på www.olsnasgarden.com

