Du kom karaktär

Receptionist/administratör till Marina läroverket i Stocksunds hamn
Klart Skeppkoncernen består av flera bolag vilka har anknytning till varandra och där synergieffekterna är tydliga. I
koncernen ingår bl a Marina läroverket som är en fristående skola med huvudinriktning mot gymnasieutbildningar
med marin profil. Skolan har även en YH-utbildning (yrkeshögskola) för utbildning av fartygsbefäl till
skärgårdstrafiken och kortare kurser med nautisk inriktning. Klart Skepp Båtcharter är ett rederi som driver
skolsegelfartyget Älva och tre motorfartyg. Fartygen används både för skolsegling och för kommersiell charter.
Vidare ingår även Cedergrenska Tornet och Hamnkrogen som är fest- och konferensanläggningar i
Stocksund. Koncernen har ca 80 anställda och omsätter ca 80 miljoner. Läs mer om Stocksundsgruppens olika
verksamheter på www.stocksundsgruppen.se

Vill du hjälpa till och stötta elever och personal i en spännande och utvecklande skola? Trivs du med att
skapa ordning och reda? Här erbjuds du en varierande tjänst i verksamheter med god sammanhållning och
härliga lokaler i Stocksunds hamn.
Vi söker dig serviceintresserad receptionist/administratör som vill arbeta med gymnasieelever och
personal på Marina läroverket inklusive övriga verksamheter inom koncernen. Du har en glad och
problemlösande attityd, där du utgår från att allt är möjligt. God social kompetens är viktigt då du är vårt
ansikte utåt och har mycket kontakt med både elever och personal.
Dina ansvarsområden
Vi söker dig som är en klippa på service och har ett öga för detaljer. Du är strukturerad och har en god
planeringsförmåga samt trivs med att ha många bollar i luften. Då du kommer att bemanna vår reception
och vara ansvarig för vår telefonväxel vill vi att du har ett genuint intresse för service och får alla att känna
sig välkomna.
Dina administrativa arbetsuppgifter kommer att variera men består även av post- och budhantering,
planering av diverse personal- och elev aktiviteter samt digital marknadsföring.
Du trivs med att hålla på med flera arbetsuppgifter samtidigt samt arbetar effektivt och strukturerat utan
att fastna i detaljer. Som person trivs du med att få arbeta i ett varierande tempo och anpassar dig snabbt
till oplanerade situationer. Har du även ett intresse för kommunikation & layout så är du den vi söker!
Dina kvalifikationer
Du har minst gymnasial utbildning. Du talar och skriver obehindrat på svenska. Du har goda kunskaper i
Officepaketet och erfarenhet av digital marknadsföring. För tjänsten krävs B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter men det är inte ett krav. Det
viktigaste är att du är rätt person för jobbet.
Omfattning och tillträde
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på 100 %. Vi tillämpar sex månaders provanställning och
individuell lönesättning.

Vi erbjuder dig
Förutom ett utvecklande arbete i händelserika verksamheter, så erbjuder vi goda parkeringsmöjligheter
och endast 15 minuters promenad till Danderyds sjukhus där tunnelbana finns. Personalaktiviter som
sommarkonferens på skolans egen ö och kick offer. Vi erbjuder tjänstepension, försäkringar och
friskvårdsbidrag. Dessutom har du tillgång till gym i våra egna lokaler och subventionerade
personalluncher. Våra lokaler finns i en vacker miljö vid Stocksunds hamn i Danderyd. Läs mer om vår
verksamhet på www.marinalaroverket.se och www.stocksundsgruppen.se.
Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan
sista ansökningsdag.
Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 27 februari 2019.
Skicka in ansökan om tjänsten på:
ansokan@klartskepp.se
Kontakperson är personalansvarig Ulrika Rosenberg som nås på telefon 08-506 532 16

