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Ávki är en ekonomibyrå och ett utvecklingsbolag i Gällivare. Vi är en närvarande dynamisk partner för alla
som vill ha en välskött ekonomi och utvecklas. Vi har specialkompetens inom samiskt näringsliv och arbetar
över hela Sápmi. Från och med 2018 ansvarar vi för driften av kommunens året-runt turistcenter, Gällivare
Turistcenter.

Säsongs- och extrapersonal till Gällivare Turistcenter
Vill du vara med och fronta Gällivare? Gillar du också att möta människor och ge den bästa servicen? Är du en
som gillar varierat arbete och nytänk? Vi stärker upp vårt gäng och söker nu fler medarbetare som kan jobba
vid behov, samt säsongspersonal till sommaren på Gällivare Turistcenter.

Arbetsuppgifter
Som turistcentermedarbetare bemannar du Gällivare Turistcenter, du informerar på olika språk och svarar på
frågor från intresserade och besökare. I arbetet ingår att sälja produkter och tjänster över disk, via telefon, epost och genom andra kommunikationskanaler. I arbetet ingår även guidning i Laponiaentrén som finns i
anslutning till turistcentret.

Kvalifikationer
I vårt arbetsteam på Ávki förväntas du vara driftig, inspirerande och engagerad. Du behöver vara kreativ,
noggrann och kommunikativ. Vi söker dig som har:
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, engelska och gärna på fler europeiska språk.
• God social kompetens och ett gott värdskap.
• Goda kunskaper om turistutbudet i Gällivare och Sápmi.
• Relevant högskoleutbildning eller relevant eftergymnasial utbildning inom turism eller
marknadsföring/kommunikation är meriterande.
• Erfarenhet av servicearbete och/eller kommunikationsarbete.
• Vi arbetar kontinuerligt i sociala medier och ser gärna att du har kompetens av detta.
• Vilja att utvecklas.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Arbetstid, omfattning och anställningsform
Flera tjänster med timanställning 2018-04-01 – 2020-12-31. Placeringsort Gällivare, resor inom tjänsten kan
antas förekomma. Individuell lönesättning och tjänstgöringsgrad tillämpas. Schemalagd arbetstid.

Upplysningar
Vill du veta mer så svarar vår Mattias Berglund, VD Ávki, på frågor. Ring 070-254 65 90 eller mejla
mattias@avki.se. Läs mer om företaget på www.avki.se.

Ansökan
Skicka din ansökan snarast då urval och intervjuer görs löpande. Vi ser gärna att du bifogar CV med personligt
brev. Ansökan skickas via e-post till mattias@avki.se.

www.avki.se

