
 
 

 
Dyvik Marina söker säsongspersonal till  
Sjömacken och Sjöbutiken 2022 
Välkommen till Dyvik Marina – på fastlandet i skärgården! 
Vi är en fullservicemarina med båtförsäljning som erbjuder allt som hör båtlivet till! I vår skyddade hamn 
ryms cirka 350 båtar sommartid och vi har vinterplatser för över 400 båtar inom- och utomhus. Vi gör 
service- och motorreparationer, motorbyten, båtreparationer samt gör installationer, ombyggnader och 
försäkringsreparationer.  
 
Vi säljer nya och begagnade båtar, motorer och tillbehör samt båtvagnar och trailers.  
Här finns både kran och ramp för båthantering och andra lyfttjänster. Vi har egen sjömack med 
kontoautomat och sjöbutik som har öppet året runt, sommarkafé, gästhamn och hyrbåtsavdelning – 
hyrbat.se. Vi har en hög miljöprofil och arbetar aktivt för ett hållbart båtliv.  
 
Vårt läge vid Furusundsleden strax norr om Åkersberga och med SL-buss till grinden placerar oss centralt 
i skärgårdsområdet och vi har en ambition att bli ett ännu mer utpräglat utflykt- och besöksmål. 
 
 
Vi söker nu säsongspersonal till sjömacken och Sjöbutiken! 
Du som vill jobba hos oss är ansvarsfull, social, serviceinriktad och gillar att få kunderna att känna sig 
välkomna. Du trivs att jobba med andra 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 instruktioner och 
rutiner 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 vårt utbud. 

Dina arbetsuppgifter är bland annat: 
• Se till att Sjömacken/ Sjöbutiken är ren och snygg med god ordning och ger ett bra helhetsintryck 
• Ta emot och hjälpa till vid tilläggning av båtar och tankning  
• Aktivt sälja varor och livs i butiken, se till att det är rent och snyggt samt att varor finns på hyllorna 
• Utföra egenkontroll vad gäller säkerhet och livsmedelshantering 
• Sköta om hyrbåtar samt utvändig skötsel av närområdet inkl. faciliteter som toaletter. 
• Svara på kundernas frågor om allt från båtar och tillbehör till roliga utflyktsmål 
• Och mycket, mycket mer – här finns alltid något att göra… 

Vi erbjuder 
• Ett varierande, ansvarsfullt och roligt jobb 
• En arbetsplats där det är högt i tak med många spännande projekt på gång 
• En härlig marin arbetsmiljö 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tid 
Säsongen startar redan till påsk med helgöppet fram till midsommarveckan, v.25 då det sedan är öppet 
dagligen till och med vecka 31. Det är sedan helgöppet fram till den 30 oktober. 
 
Det kommer att finnas möjlighet att jobba både helger och sammanhängande perioder under 
sommaren. Totalt söker vi ca 8 personer till årets team. 

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 Henrik Westman, henrik(at)dyvik.se.  
Henrik svarar även på eventuella frågor om tjänsten via mail eller telefon 08-545 543 00  
Sista ansökningsdag är den 25 februari men skicka in din ansökan omgående då urval och intervjuer 
sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.  

 

 
 
 

 

 
 

 


