
 

Sommarjobb på Klintagården 
 
Att jobba på Klintagården kan bli så mycket mer än bara ett sommarjobb. Här får du tillfälle att träffa 
många nya människor både bland personal och gäster. På ledig tid finns det tillfällen att umgås med 
varandra, sola och bada, lyssna på föreläsningar, gå på konserter, delta i aftonbön och andra 
samlingar ur sommarens programutbud.  
Klintagården ägs och drivs av församlingar inom Equmeniakyrkan, Region Öst. 
 
Ett jobb på Klintagården är att serviceyrke. Ett glatt leende och ett vänligt bemötande uppskattas 
alltid av våra gäster. Det är viktigt att alltid kunna bemöta gästen på ett professionellt sätt.  
Målet är att gästerna delar vår devis ”en plats att längta till”. 
   
Arbetsuppgifterna är många och varierande. Ibland är tempot högt. Det kan bli stressigt och 
tidspressat. Men då gäller det att hjälpas åt och behålla ”leendet”. Att uppmuntra och visa omtanke.  
Allt för att vi skall kunna ta hand om våra gäster på bästa sätt.  
 
Vid en anställning på Klintagården får du en huvuduppgift inom något av följande områden. Men om 
behov uppstår inom annat område får du vara beredd på att hjälpa till där det behövs.  
 
Receptionen 
Ni som jobbar i receptionen är gårdens ansikte utåt. Det är er som gästen oftast möter först. Ett glatt 
och öppet bemötande ger gästen en trygghet när dom behöver din hjälp.  
Receptionen är lite av hjärtat på gården. Det blir många frågor om hur saker fungerar, vad som 
händer, på Öland och vilka tider som gäller på olika ställen. m.m. 
In och utcheckningar görs i bokningsprogrammet Turbo. I uppgiften ingår även att hantera 
bokningar, via telefon eller mejl. 
I receptionen finns även vårt glasscafé, godis och drickaförsäljning och även lite dagligvaror. 
Att städa, hålla rent och snyggt, i receptionen och cafét både invändigt och utvändigt ingår också.   
Det gör att arbetsuppgiften blir varierande och en hel del att ha koll på. 
Datorvana och att hantera kassaapparater är en bra erfarenhet. Språkkunskaper i engelska och tyska 
är en merit. 
Arbetstiden för receptionspersonalen är mellan 7.30 – 22.30, uppdelat i olika pass. 
 
Campingvärd  
Campingvärdens uppgift är i första hand att hjälp gästen att komma tillrätta på bokad campingplats. 
Eller att hitta till rätt stuga. Campingvärden får också hjälpa till med många andra praktisk frågor från 
gästerna. Campingvärden ansvarar även för gräsklippning, renhållning och allmänt underhåll på 
gården. I arbetet ingår även att städa och hålla ordning i servicebyggnaden, tillsammans med 
städpersonalen.  Vid utcheckning från stugor är campingvärdarna behjälpliga med avsyning av 
städning. Att vara praktiskt lagd är en nödvändighet. 
Arbetstiden för campingvärdarna är mellan 6.00 – 21.00, uppdelat i olika pass. 
 
 
 
 



Kök, kock/kallskänka  
Ett stort intresse och kunskap för matlagning, uppläggningar och dekorationer är en förutsättning för 
att jobba i köket. I köket behövs det både kockar och kallskänkor för att laga frukost, dagens rätt, 
(middag till läger) och vår à la carte-meny.  
Vår kökschef leder och planerar verksamheten. Men är med och tar ansvar i olika uppgifter, som 
planering av måltider, hantering av livsmedel och beställningar av varor 
Att följa dom hygienregler som gäller är självklart samt att städa och hålla ordning och reda. 
I jobbet ingår även att vara behjälplig i serveringen, med försäljning och kassahantering, och i 
diskavdelningen.  
Arbetstiden i köket är mellan 6.00 – 22.00, uppdelat i olika pass. 
 
Servering  
Arbetet i servering innebär försäljning av måltider och enklare rätter i ”cafédelen”.  
Förberedelser för frukost, dagens rätt och hanteringen av á la carte är också en stor del av uppgiften. 
När det behövs så får man hjälpa till i köket med hanteringen av mat. 
Att hålla rent och fräscht i restaurangen ingår i uppgiften samt att hjälpa till i diskavdelningen.  
Arbetstiden för serveringspersonalen är mellan 7.30 – 23.00, uppdelat i olika pass. 
 
Städ  
Arbetet innebär att boende och gemensamma utrymmen, toaletter och duschar städas enligt 
separata instruktioner. Morgonstädning av servicebyggnaden görs tillsammans med 
Campingvärdarna.  I samband med utcheckningar ansvaras för avsyning när gäst städat.  
Arbetstiden för städpersonal är mellan 6.00 – 16.00, uppdelat i olika pass. 
 
Klintapatrullen  
Veckorna 28, 29 och 30 ansvarar Klintapatrullen, fyra ungdomar tillsammans med Gårdspastorn, för 
barnverksamhet på förmiddagar och program för ungdomar på kvällar. Samlingen på förmiddagen är 
”barnmöten” för hela familjen med sång, dans, drama och därefter är det aktiviteter i olika grupper 
med pyssel och lek.  Klintapatrullen hjälper även till i andra offentliga samlingar. Erfarenhet av att 
jobba med barn, leda samlingar, sjunga och/eller spela är en förutsättning för att kunna jobba med 
Klintapatrullen. 
 
Ljud/bildtekniker 
Ett stort intresse och erfarenhet av att jobba med ljud, bild och datorer är vad som behövs för den 
här arbetsuppgiften. 
Som tekniker är du delaktig i alla offentliga samlingar under sommaren.  Teknikern får vara flexibel 
för att anpassa sig till gästande talare och musikanters önskemål och krav på teknik.  
I arbetsuppgiften ingår även marknadsföring, via sociala media och affischering inför de olika 
samlingarna.  
 
Ansökan  
Är du intresserad av att jobba på Klintagården skicka då in din ansökan tillsammans med ett 
personligt brev och ditt CV till sommarjobb@klintagarden.se  
Glöm inte ange vilket/vilka arbetsområden du är mest intresserad av. Ange även några olika 
referenser i din ansökan som vi kan kontakt.  
Vi erbjuder mat och internatboende, i 2- och 4-bäddsrum, till självkostnadspris. Möjlighet till 
självhushåll finns. 
 
Helgen innan midsommar planeras för utbildningsdagar. Då träffas alla som skall jobba under 
sommaren för en genomgång av arbetsuppgifter och andra förberedelser. 
 
Senast den 28 januari vill vi ha din ansökan. Ansökningarna kommer behandlas så snart vi får dom. 
  
Om du har frågor eller funderingar tveka inte då att kontakta mig, Mikael Båge 
mobil 070 547 22 40, mejl mikael@klintagarden.se eller via www.klintagarden.se   
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