Från hösten tänkte en av våra kanslister att hon skulle bli ännu klokare än vad hon redan är, så hon
kommer prova på att sitta i skolbänken igen. Till att börja med är hon tjänstledig fram till jul,
eftersom det är så fantastisk kul att jobba här på Poseidon, så hon vill vara helt säker på att det är
plugga hon ska göra. Därför behöver vi nu någon som vill prova på hennes jobb här hos oss.
Är det du kanske? ☺
Vi är 12 st personer med lite olika anställningsgrad och uppgifter som arbetar på vårt kansli. Vi delar
det med alla våra timanställda och våra aktiva som hänger här lite då och då. Vi har även vår shop
inne på kansliet så det är alltid full rulle här.
Kansliet är hjärtat i föreningen och detta är en del av det du kommer att få göra.
•
•
•
•
•
•

Tillsammans med Åsa och Erika ska alla samtal och mail besvaras varje dag från våra gamla
och nya medlemmar.
Vara vårt ansikte utåt mot kunder, ledare och föräldrar. Var behjälplig med allt som de kan
tänkas behöva hjälp med.
Försäljning av badkläder och simmärke från vår shop.
Uppdatera hemsida, webshop, medlemsregister och sociala medier.
Posthantering, inkommande paket, mindre ärenden.
Fakturering, utskick, kopiering osv.

Arbetstiderna är mån-fre på fm och kväll varannan mån och varje torsdag. Detta schema kan ändras
vid behov, lov, sommar osv. Tjänsten är 50% vikariat tom 31/12. Kan ev bli förlängd. Tjänsten startar
v 33 men om du hade kunnat komma någon vecka innan på praktik hade det varit det bästa.
För att du ska tycka detta är kul och trivas hos oss behöver du
•
•
•
•
•
•
•

Gilla människor, vara glad och positiv.
Vara pedagogisk mot våra medlemmar och kunder.
Vara organiserad och noggrann.
Vara stresstålig, inte så känslig för ljud och vara flexibel.
Kunna arbeta självständigt, kunna ta egna initiativ, vara lösningsorienterad.
Vilja lära nytt och se möjligheter istället för hinder.
Du behöver kunna uttrycka dig i tal och skrift och ha god datorvana.

Vi vill gärna att du skickar din ansökan och cv senast den 19 juni till marianne@skposeidon.se där du
också kan skicka ev frågor eller ring på 046-274 00 60.

Hälsningar Marianne, verksamhetschef SK Poseidon

