Stiftelsen Läckö Slott
Läckö Slott är naturskönt beläget på en udde vid Vänern i Lidköpings kommun, Västergötland, och
utgör ett av de största besöksmålen i regionen. Stiftelsen Läckö Slott bedriver en omfattande publik
kulturverksamhet med bl a utställningar, guidade visningar, barnaktiviteter, slottsträdgård,
produktion av opera samt en bred verksamhet i naturum Vänerskärgården – Victoriahuset.
Inför verksamhetsåret 2018 söker vi personal till nedanstående tjänster:
Trädgårdsmästare, Lilla Slottsträdgården
Vi söker en ambitiös trädgårdsmästare med odlingserfarenhet till Lilla Slottsträdgården. Trädgården
är känd för en blandning av precision och otyglad växtkraft, vilket gjort den till en av Sveriges mest
uppskattade besöksträdgårdar. Trädgården är KRAV-certifierad och levererar grönsaker till
restaurang Hvita Hjorten och Café Stallet, båda belägna på området. Som trädgårdsmästare hos oss
förväntar vi oss att Du har goda pedagogiska förmågor, då Du när trädgården är öppen för publik,
informerar våra gäster om grönsaker, blommor och odlingstekniker. Vi söker Dig som kan arbeta
både effektivt och med stor noggrannhet. Vi förutsätter att du har ett genuint intresse av att
förmedla information till områdets besökare, inte bara om växter och odling, utan även om övriga
verksamheter på området. Arbetet är stundtals fysiskt ansträngande och kräver god kondition.
Tjänsten avser perioden mars – september.
Guider/visningsvärdar
Att arbeta hos oss som guide/visningsvärd innebär att, på ett spännande, inspirerande och
pedagogiskt sätt förmedla Läckö Slotts och områdets historia för alla de gäster som besöker oss varje
år. Tjänsten innefattar också arbete som utställningsvakt. Vi se gärna att Du har vana av att tala inför
stora grupper och att Du har adekvat utbildning inom kulturområdet, t ex inom konst eller historia.
Tjänsterna avser i huvudsak perioden mitten av juni – slutet av augusti.
Guider/visningsvärdar, tysktalande
För att kunna möta den alltmer ökande efterfrågan på guidade visningar från våra internationella
gäster, söker vi särskilt Dig som vill arbeta som guide/visningsvärd och som har goda språkkunskaper
i tyska. Adekvat utbildning inom kulturområdet, välkomnas. Tjänsterna avser främst perioden mitten
av juni – slutet av augusti.
Barnguider/medarbetare barnteater
Att arbeta inom visningsverksamheten som barnguide/medarbetare barnteater innebär förutom att
förmedla och levandegöra slottets historia till barn i alla åldrar, även att medverka i de
barnäventyr/den barnteater som erbjuds våra yngre besökare. Vi välkomnar Dig som tycker om att
arbeta med barn. Erfarenhet av teaterverksamhet är meriterande. Tjänsterna avser perioden början
av juli - mitten av augusti.
Butiksvärd Slottsboden
I Slottsboden, som är belägen på Stora borggården, i slottets nedre plan, finns kvalitetsprodukter,
många av dem med anknytning till slottet och dess historia. Att arbeta som butiksvärd i Slottsboden
innebär att packa upp varor, att exponera dessa på ett tilltalande sätt samt att ansvara för
försäljningen i butiken till våra besökare. I rollen ingår även att hålla rent och snyggt i butikslokalen.
Vi söker Dig som har erfarenhet av att arbeta i butik. Du har kassavana och tycker om att arbeta med
skyltning/exponering av varor. I din roll arbetar Du tillsammans med övrig personal inom
visningsverksamheten. Tjänsten avser perioden mitten av juni - slutet av augusti.

Naturumsguider
Att arbeta som naturumsguide innefattar dagliga guidningar och familjeaktiviteter i naturum
Vänerskärgården – Victoriahuset och dess närmaste omgivning. Vi välkomnar Dig med lämplig
utbildning och goda kunskaper inom områden som biologi, ekologi, naturvård, svenska djur- och
växtgrupper etc. God lokalkännedom och erfarenhet av guidning, information och pedagogik är en
merit. Tjänsterna avser perioden mitten av juni – mitten av augusti.
Besöksmålsvärdar
Som besöksmålsvärd arbetar Du främst med mottagande av våra gäster i naturum Vänerskärgården
– Victoriahuset, men tjänsten omfattar information avseende hela Läckö-/Kinnekullebygden. Vi
välkomnar Dig med erfarenhet från besöksnäring, turistbyråverksamhet eller liknande. Inom ramen
för tjänstgöringen kan även viss frukostservering till våra övernattande gäster bli aktuell. Tjänsterna
avser främst perioden maj - september. Ett par av tjänsterna sträcker sig över en längre period, april
– september respektive mars – oktober.
Camping-/gästhamnsvärdar
Att arbeta som camping-/gästhamnsvärd innebär att arbeta med mottagande av och information till
de gäster som bor på vår camping och i vår gästhamn. I arbetet ingår även viss lokalvård av
byggnadsbeståndet på området. Tjänsterna avser perioden mitten av juni – mitten av augusti.
Lokalvårdare
Vi utövar med stor omsorg vård och skötsel av samtliga byggnader belägna på området kring Läckö
Slott. Att vårda lokalerna är för oss av hög prioritet. Arbetet som lokalvårdare omfattar samtligt
byggnadsbestånd på området. Inom ramen för tjänstgöringen kan även viss frukostservering till våra
övernattande gäster i naturum Vänerskärgården - Victoriahuset bli aktuell. Några av tjänsterna avser
perioden början av juni – slutet av augusti. Ett par av tjänsterna sträcker sig över en längre period,
april - september.
Frukostvärd
I rollen som frukostvärd ansvarar Du för servering av vår ekologiska frukostbuffé till våra
övernattande gäster på naturum Vänerskärgården – Victoriahuset. Vi söker Dig som är morgonpigg,
ansvarsfull och kvalitetsmedveten och som tycker om att arbeta med ett gott gästbemötande. Inom
ramen för tjänstgöringen kan även viss lokalvård förekomma. Tjänsten avser perioden april –
september.
Nattvakter/vaktmästare
I arbetet som nattvakt ingår bevakning och tillsyn av området nattetid. I arbetsuppgifterna ingår
även diverse vaktmästerisysslor såsom att vara behjälplig vid olika evenemang, gräsklippning,
sophantering m m. Utöver nattvakter söker vi även vaktmästare, med tjänstgöring under dagtid.
Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande. Tjänsterna avser perioden mitten av junimitten av augusti.
Vem är Du?
För samtliga ovan rubricerade tjänster förutsätter vi att Du har ett utåtriktat arbetssätt med god
samarbetsförmåga. Service och gott värdskap är oerhört viktigt för oss, vilket innebär att Du bör ha
en hög servicekänsla och ett genuint intresse att förmedla kunskap/information till alla de människor
som dagligen besöker området kring Läckö Slott och biosfärsområdet. Du bör även ha ett stort
intresse av det personliga mötet med människor. Du är van att arbeta självständigt och har en stark
inre drivkraft. Det är viktigt att Du bidrar till att skapa arbetsglädje och att Du har ett positivt synsätt.
Goda språkkunskaper är meriterande. Du som söker ska ha fyllt 18 år. Det är en fördel om du har
körkort samt tillgång till bil.

Samtliga ovanstående tjänster innebär timanställning med varierande arbetstider och inkluderar
även helger. Vi eftersträvar en jämn köns- och åldersfördelning.
Välkommen med din ansökan samt CV via e-post senast den 1 februari 2018 till
ingela.larsson@lackoslott.se. Märk Ditt mail med rubriken ”Ansökan 2018” samt vilken befattning Du
söker, exempelvis ”Ansökan 2018 – Besöksmålsvärd”. Rekrytering sker löpande, så sänd oss din
ansökan snarast möjligt.

