BRA ATT VETA INNAN DU SÖKER
DATUM DU KAN JOBBA
När du söker anger du vilka datum du kan jobba under sommaren. Till skillnad från tidigare då du
kunnat söka hög/låg anger du nu ett startdatum och ett slutdatum. Det finns dock fortfarande
längre och kortare scheman och du har större chans att få önskad position om du kan fler datum.
Säsongen är från 2 Juni till 19 Augusti.

LEDIGHET
I din ansökan kan du lämna ett preliminärt önskemål om datum du ej kan jobba under ”övrig
information”. När du sedan får ett erbjudande om anställning, inkluderar det ett schema med dina
pass för säsongen. Du får då möjlighet att tacka ja till det och godkänner samtidigt att du kan
jobba dagarna i schemat. Vi försöker alltid anpassa ett schema så långt vi har möjlighet att lösa
dina önskemål, men garanterar inte ledigt vid anställningstillfället, kan du inte räkna med att det
löser sig vid ett senare tillfälle. Ju mer öppen du är med när du kan jobba i din ansökan, desto
bättre schemaförslag kan vi dock presentera.
Det finns begränsningar för hur många dagar du kan söka ledigt. Vi har en kort och intensiv
säsong och vi söker medarbetare som räknar med att jobba under sommaren och planera fritiden
efter jobbet. För att vi skall hinna administrera alla ledigheter, är vår policy att du som mest får
söka ledigt fem dagar.

EXTRA PERSONAL
Skulle det vara så att vi inte hittar ett schema som passar dina önskemål, finns möjligheten att
jobba som extra personal. Som extra personal får du en inloggning till Parpas, där du kan lägga
dig tillgänglig och söka extra pass. Som extra personal är du dock inte garanterad några pass,
utan antal pass bestäms av vårt personalbehov i kombination med hur mycket du finns tillgänglig.

Även om du har fått ett schema med ett visst antal pass kan du lägga dig tillgänglig för att
jobba fler pass. Detta görs i Parpas när du fått tillgång till det.

SYSSELSÄTTNINGSGRAD
Olika scheman och olika roller i parken har olika hög sysselsättningsgrad. För att ha en chans att
få vissa typer av tjänster, krävs att du kan jobba under ”Hela Säsongen”. Alla tjänster är dock
”heltid”, vilket för de flesta scheman innebär att man arbetar 3-4 dagar i veckan (min 2, max 5),
samt ca 25-35timmar i veckan.
Vissa tjänster har även stor andel pass på kvällstid eller kortare än 5 timmar, vilket öppnar för
möjligheten att vara mer ledig under dagtid.

ANGÅENDE UPPSÄGNING
När du tackar ja till ett schema, påbörjas en administrativ process för att ordna din anställning,
utbildningar, inlogg, kläder m.m. Det är därför bra om du har en öppen dialog med oss angående
om du har andra jobberbjudanden eller andra förhinder. Vi är måna om att rekryteringen går så
smidigt den kan för både oss och dig och att känna till din situation gör förhoppningsvis att vi
kan undvika onödigt arbete från vår sida samt komma överens med dig vad som krävs för att du
skall kunna tacka ja och veta att du faktiskt kommer att kunna arbeta.
När du tackar ja, innebär även det att uppsägningstiden på två veckor börjar gälla. Detta gör
att vi kan kräva att du jobbar de pass du har på schema från det att du säger upp dig och 14
dagar framåt. Att lämna in en uppsägningsansökan är att frånsäga sig sin anställning och, om du
har jobbat flera säsonger, även din företrädesrätt till återanställning. Att säga upp sig en eller flera
gånger kan påverka chansen att bli erbjuden en ny anställning på Skara Sommarland.

UTBILDNING
För att tillgodose dig allt du behöver för att komma igång med din tjänst på Skara Sommarland
har vi en obligatorisk utbildning vi kallar Training Camp, som äger rum 26-27 maj. Den är
obligatorisk för såväl nya som återvändande artister och kan du inte delta på utbildningen kan det
påverka vilka positioner som kan bli aktuella för dig att jobba på.

Ledare och ansvariga har fler obligatoriska utbildningsdatum att närvara på. För TL gäller
preliminärt 26 och 27 Mars samt 28 och 29 April.

FÖRÄNDRINGAR 2018
En ny säsong innebär nya satsningar och vi kommer inför 2018 att göra om, förbättra och
skapa nytt på ett flertal områden!
För dig som återvändare vill vi informera om några av dessa ändringar, så att du är bättre
förberedd på säsong 2018!

PERSONAL
Inför säsongen 2017 gjordes stora satsningar på personalutrymmen, bland annat fick sig PK och
Campingreceptionens backstageutrymmen rejäla lyft. I år planeras istället en uppfräschning av
logen ovanför Westernkiosken.
Vi har även sett över tituleringen för vissa säsongstjänster då tanken är att alla Parks & Resorts
parker ska ha samma titlar. Bland annat kommer tidigare Rörlig Styrka att benämnas som Kombi,
Parkvärd/Soptöm/Sopservice blir Parkvårdare (med tre olika inriktningar), Parkansvarig blir
Parkchef, Centralkassavärd blir Redovisningsassistent, Assisterande Attraktionstekniker blir
Säsongsmekaniker m.m.
Vi fortsätter självklart med våra häftiga och uppskattade personalaktiviteter, och vid säsongens
slut kommer våra artister att bjudas in till Stjärngala.

CAMPING
Även i år sker en stor satsning på campingen! Vi fräschar upp fasaderna på servicehus 1 och 2,
målar om och renoverar våra stugor. Vi skapar ett utegym i anslutning till vår nya
mountainbikebana, markerar upp ett terrängspår och renoverar våra lekplatser.
Fortsatt utveckling av kvällsaktiviteter kommer att ske, bland annat ser vi fram emot fotbollsVM som vi självklart kommer att sända på storskärm. Det ryktas också om trolleritrick och en och
annan karaokekväll!
Campingvärdar har fått justerade arbetstider då vi gjort om vissa rutiner, bland annat kommer
servicehusen städas vid senare tidpunkt på dagen. Därför börjar man som campingvärd tidigast
07.00, vilket öppnar upp möjligheten för vissa att ta sig till campingen med buss på morgonen.
Som ni även kan läsa i ”Roller 2018”-dokumentet kommer Campingrestaurangen till sommaren
att ha en egen Teamledare.

KIOSK & PARKFOOD
En av förändringarna inom Kiosk och Park Food sker på vår restaurang Mexican Corner där
bufférummet tematiseras och får en rejäl uppfräschning med ny spännande färg och inredning. Vi
lovar att ni kommer gilla det!
Ban Thai kommer att tas bort från utbudet och ersättas av något nytt. Vad det blir avslöjar vi
längre fram…

Till säsongen 2018 kommer mycket fokus ligga på glassförsäljning. Glass & Godis och
Westernkiosken får sig därför varsitt lyft. Vi ser över logistiken och effektiviserar kioskerna så att vi
kan ge våra gäster en helhetsupplevelse i världsklass- varje gång!
Vi får även nya supersnygga ambulerandevagnar!

WESTERNSTADEN
Största förändringen i år blir vår satsning på en ny tematisering av tidigare Westernstaden! Här
blir temat istället ”Key West” - mycket färg, fina skyltar, palmer och beachkänsla. Tematiseringen
kommer att sträcka sig från järnvägsstationen ner till Miniradiobilarna. Saloonen, Westernkiosken
och några av våra spel kommer därför få sig nya passande namn. Så kul och spännande tycker vi!

ÖVRIGA SATSNINGAR
Vi fortsätter liksom förra säsongen att rikta stort fokus på hållbarhet, vilket innebär att vi alla
jobbar flitigt med källsortering och återvinning backstage. Bland annat byter vi ut våra
källsorteringsstationer på campingen.
Vi kommer att fortsätta med vår satsning på konserter likt säsongen 2017. Vilka artister som
gästar oss får ni veta inom kort- håll ut!
I somras provade vi något nytt uppe i badet, nämligen vattengympa i vågpoolen, något som
uppskattades av både gäster och artister. Därför kommer vi självklart att fortsätta med detta!
Badvärdarna håller dagligen ett vattengympapass på högsäsong. Kanske är du den perfekta
ledaren?

Hoppas att vi ses i sommar!

