
MALMÖS BÄSTA SOMMARJOBB!
Vill du extrajobba utomhus med alltid bra väder, möjlighet att doppa fötterna samt träffa mängder av 
glada Malmöbor och besökare? BookaBoat och SUP Malmö hyr ut elbåtar och SUP-brädor i centrala 
Malmö och letar efter dig som sommarvärd på vår brygga vid Malmö Live, ett stenkast från Orkanen och 
centralstationen.

Arbetsbeskrivning
Som värd på vår brygga ansvarar du för att välkomna och hjälpa iväg våra kunder när de har bokat en 
elbåt eller SUP-bräda. Du ska kunna ge några enkla instruktioner om hur man kör båten eller paddlar 
SUP, och svara på eventuella frågor. Du ska även kunna ta emot eventuella spontanbokningar genom 
att lägga in de i vårt bokningssystem via din mobil och ta betalt från kunderna. 

Du ansvarar även för att bryggan och båtarna hålls rent. Kunderna ska själva städa efter sig, men 
kan ibland behöva lite hjälp. Du ser också till att SUP-brädorna körs fram och ställs in för natten i 
närliggande byggnad. Du kan lösa eventuella mindre tekniska fel som kan uppstå, vilket vi instruerar 
dig i. 

Kvalifikationer
• Du är engagerad, mycket social och gillar att ge människor en rolig upplevelse 
• Du  talar flytande svenska och engelska så du kan bemöta både svenska och utländska kunder
• Du är inte rädd för att jobba med teknik, eller har ett teknikintresse
• Du bor i Malmö och har lätt att ta dig till vår brygga vid Malmö Live
• Du drar dig inte för att söka upp spontankunder längs promenadstråket vid tillfällen då 

bokningsläget är lågt

Vi erbjuder
•  Ett roligt extrajobb i en fantastisk miljö 
•  Anställningen är en timanställning efter behov. Vi planerar dina timmar veckovis tillsammans 

beroende på bokningsläget, men räkna med minimum 50h i juni, 100h i juli, 100h i augusti och 25h  
i september.

•  Timlön 115-150:-/timme inkl. semesterersättning, beroende på dina kvalifikationer. 

Ansök
Skicka ett mail till ansok@bookaboat.se med dina kontaktuppgifter och varför du vill jobba hos oss.
Har du frågor? Ring oss på 040-6434881.

Din arbets
plats!

Glada kunder


