Dyvik Marina söker sommarpersonal till Sjöbutiken
2020
Välkommen till Dyvik Marina – på fastlandet i skärgården!
På Dyvik satsar vi på bruksbåtar och tillbehör för skärgården – det är vad vi kallar för Skärgårdsverktyg.
Vi verkar i skärgårdsområdet året runt och har specialiserat oss på båtar med ett brett användningsområde
särskilt lämpade för dem som använder båten lite mer. Utöver båt-, motor- och tillbehörsförsäljning gör varvet
reparationer på såväl motorer som båtar i både trä och plast. Vi har båtplatser sommar som vinter och en
åretruntöppen sjömack med kontoautomat och sjöbutik som även administrerar vår hyrbåtsflotta. Vårt läge vid
Furusundsleden strax norr om Åkersberga placerar oss centralt i skärgårdsområdet och vi strävar efter att bli
ett givet utflyktsmål.
Våra affärsområden:
• Båt-, motor- och tillbehörsförsäljning
• Sjöbutik och bränslestation
• Hyrbåtar
• Båtplatser sommar och vinter
• Båthantering
• Båtreparationer
Vi söker nu sommarpersonal till sjöbutiken!
Du som vill jobba hos oss är social, serviceinriktad & gillar att få kunderna att känna sig välkomna.
Du trivs att jobba i grupp och är bra på att ta egna initiativ. Du bör ha viss båtvana och intresse för båtliv.
Du har alltid kunden i fokus och är lyhörd, du är bra på att fullfölja och arbeta efter de säkerhetsrutiner som
finns. De flesta av våra kunder är mitt uppe i semesterfirandet och vår uppgift är att ytterligare förgylla deras
dagar med hjälpsamt bemötande och god kunskap kring båt och produkter.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
• Ta emot och hjälpa till vid tilläggning av båtar.
• Tanka båtar.
• Tvätta och städa Hyrbåtar.
• Inventera butik inför beställningar.
• Städa och hålla god ordning i butik.
• Se till att bränsleponton och pumpar ser prydliga ut.
• Svara på kundernas frågor
• Och mycket, mycket mer…….
Vi erbjuder
• Ett varierande och roligt jobb
• En arbetsplats där det är högt i tak med många spännande projekt på gång
• En härlig marin arbetsmiljö
Säsongen startar till Midsommar och slutar i mitten av augusti.
Butikens öppettider är mån-fre 10.00-18.00, lör 10.00-17.00 & sön 10.00-16.00
Vi riktar oss till dig som bor i Norrort och är minst 16 år fyllda.
Det finns bussförbindelse från både Åkersberga och Norrtälje men bäst är förstås om man kan ta sig hit för
egen maskin.

Kontakt och ansökan
Skicka din ansökan bestående av ett personligt brev och CV till Justus Aarts, justus.aarts(at)dyvik.se.
Justus svarar även på eventuella frågor om tjänsten via mail eller telefon 08-545 543 00
Sista ansökningsdag är den 1 maj men skicka in din ansökan omgående då urval och intervjuer sker löpande och
tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.

