Alstahaug Næringsforening arbeider aktivt for å skape en aktiv
og levende by for alle fastboende og besøkende gjester.
Interesseforeningen har nærmere 100 medlemmer, og mange
næringsdrivende, industribedrifter og organisasjoner er aktive medlemmer. Foreningen arbeider
aktivt for å fremme medlemmenes ulike nærings- og industripolitiske interesser. Flere større
signalarrangement gjennomføres årlig i regi av foreningen, og sammen med våre medlemmer er
foreningen ansvarlig for bl.a. regelmessige næringslivs- og temalunsjer, Båtmessa i Sandnessjøen,
Stiftelsen Sigrid-kongressen, Diamantdager, Høstmartna, Julegater, Lys i Langhuset, By- og
havneverter i sommersesongene.

Vi gleder oss til sommeren og søker
By- og havneverter i Sandnessjøen sommersesongen 2018
Alstahaug Næringsforening søker i samarbeid med våre medlemmer og samarbeidspartnere By- og
havneverter for perioden 1. juli til 15. august (ca 6 uker). By- og havnevertene skal i perioden
ønske velkommen og ta i mot fastboende og besøkende gjester i Sandnessjøen sentrum og i
havneområdet. By- og havnevertene skal sørge for at alle besøkende trives godt i byen og i havna,
og at de gjerne forlenger sitt opphold og gleder seg til å komme tilbake. Vertene skal sikre at alle
besøkende finner raskt fram til ulike aktiviteter, severdigheter, service- og tjenestetilbud. Det vil
utarbeides konkrete arbeidsmål for de ulike ukene, og stillingene rapporterer direkte til foreningen
etter nærmer avtale.
Vi søker primært to heltids stillinger. Normal arbeidstid vil være 37,5 timer pr uke, mandag til
lørdag mellom kl 10.00 - kl 19.00. Arbeidstid og turnus vil kunne tilpasses etter nærmere avtaler.
Arbeidssted vil være i sentrum og i havneområdene, men vertene vil også kunne bli tillagt
oppgaver og gjøremål etter behov og nærmere anvisninger fra både medlemmer og
samarbeidspartnere.
Noen utvalgte arbeidsoppgaver:

Informere, guide og veilede gjester og besøkende

Løse ulike praktiske utfordringer ved gjestebrygga i Karivika og i sentrum

Bidra til å holde både sentrum og kaiområdene velstelt og ren

Søke aktivt kontakt med alle besøkende og tilreisende

Informere om stedets historiske betydning, aktiviteter, service- og tjenestetilbud

Bidra til mer handel og gode opplevelser hos foreningens medlemmer og partnere

Salg og salgsfremmende arbeid i nært samarbeid med medlemmer og samarbeidspartnere
Viktige kvalifikasjoner og egenskaper:

Serviceinnstilt, kontaktskapende og utadvendt

Pålitelig, lærevillig, initiativrik og arbeidsom

Må minimum beherske både norsk og engelsk

God kjennskap til Sandnessjøen, kommunen og regionens historie

God kjennskap til aktiviteter, severdigheter, service- og tjenestetilbud i regionen

Noe arbeidserfaring er en fordel
Betingelser:
Vi tilbyr spennende og utadrettet sommerjobb. Betingelser og tiltredelser etter nærmere avtaler.
Nærmere opplæring, veiledning og informasjon vil bli gitt løpende og i forbindelse med tiltredelse.
Informasjon om stillingene får du ved å kontakte foreningens styreleder Kalle Tysnes, telefon 908
29 366 eller styremedlem Odd Petter Leknes, telefon 905 64 124.

Søknadsfrist:
Søknad med enkel CV sendes snarest til post@AONF.no og senest innen 8. juni 2018.

