Arbetställen inom kommunen
Arbetsplats

Finns i …

Arbetsuppgifter

Parkarbete

Krokom, Dvärsätt, Aspås, Rödön,
Ås/Byskogen, Nälden, Alsen,
Trångsviken, Föllinge, Laxsjö, Änge,

Gräsklippning, rabattrensning m m

Vård

Krokom, Nälden, Offerdal

Assistans till ordinarie personal.
Promenader, ”gå och handla”, m m

Barnomsorg

Krokom, Rödön, Ås, Offerdal, Föllinge,

Kök

Krokoms sjukhem, Hällebo Offerdal

Städning

Hovgläntans förskola Ås

Kontor

Personalavdelningen

Allmänna göromål i kök

Allmänna kontorsuppgifter,
databearbetning, arkiv m m.

Arbetsställen vid företag
Arbetsställe

Arbetsuppgifter m m

Europamöbler Dvärsätt

Lagerarbete med montering, lastning/lossning av gods.
Målning, gräsklippning m m. Många tunga lyft.

Granbo Ås

Gårdsrenovering i Granbo: Snickeri, målning samt service av
maskinpark ingående i verksamheten.
Blombergs fastigheter: Fastighetsskötsel samt
underhållsarbeten av fastiheter Östersund/Frösöområdet, en
del målning samt ombyggnadsarbeten.

Turiststugan Laxviken

Hjälpa till med olika sysslor i kök, städning, sälja fiskekort, stå
i kassa, servering m m

Bränna gårdsmejeri

Hjälpreda i mejeriet, packning, vändning , ystning m m.
Visning av gården. Kaffeservering.

Skärvångens mejeri

Hjälpreda i mejeriet

Restaurang Berliner
Schnitzelstuga Ytterån
Travskolan Wången

Gräsklippning med åkgräsklippare och röjsåg.
Rensning av ogräs i rabatter och grusgångar.
Reparation av hagar.
Målning.

Statoil Ytterån

Butiksarbete, varuhantering och lokalvård. Utomhusarbete i
form av underhållsarbete och gräsklippning.

Mus-Olles museum, Ytterån

Välkomna besökarna, sälja biljetter och informera. Sköta
försäljning av varor i butiken. Allmänna göromål såsom att
städa och hålla snyggt ingår också.
Mer info på www.musolles.com

Arbete både inne på museet och ute på gården . Det är
väldigt viktigt att vara serviceinriktad och att välkomna
besökarna tex när du sitter i kassan eller arbetar i café

Arbete vid föreningar
Arbetsställe

Arbetsuppgifter m m

Alsens IF/Bleckåsvallen

Skötsel av fotbollsplan

K/D IF

Fotbollsskola

K/D IF, Krokoms camping

Städning, gräsklippning, underhåll

Krokoms golfklubb

Gräsklippning, trädgårdsarbete, målning, servering, kontor m m.
Gärna golfintresserade

Offerdals IF

Skötsel av fotbollsplan, gräsklippning, kritning, städning

Offerdals Motorstadion

Städning, målning och förberedelser inför folkrace 27/6

Näldens IF/Näskotthallen

Gräsklippning, städning ute/inne, målningsarbeten,
snickeriarbeten, grävning. Rumsstädning, bäddning samt hålla i
frukost/disk i anslutning till Bed&breakfast-verksamhet:

Näskotts hembygdsförening

Göra smörgåsar, koka kaffe, diskning/städning.
Försäljning av fika, lotter, hemslöjd, redovisning av kassa.
Öppettider mellan 11.00-16.00

Hembygdshuset Ås

Arbetet avser att med hjälp av scanner ,digitalisera
Hembygdsföreningens arkrivhandlingar rörande personer och
fastigheter i Ås.
Det krävs alltså ett gott datakunnande. Arbetet görs i stort sett på
egen hand i förenings arkiv men i kontakt m arbetsledare.

Ås IF

Fotbollsskola

Ås ridskola

Diverse hästskötsel, stall- och anläggningsvård, diverse
reparationsarbeten

