Praktisk info om att arbeta säsong på Idre Fjäll.
Boende
Boende finns i form av samboende i lägenhet och korridor. I varje korridorsrum finns det
säng, byrå, tv, dusch och toalett. Lagar mat och tvättar gör du i gemensamma utrymmen i
huset. I detta boende bor bara personal som jobbar på Idre Fjäll. Motorvärmaruttag finns.
Samboende i lägenheter delas i 1:or 2:or 3:or och 4:or. Lägenheterna är fullt utrustade och ni
tvättar i gemensamma utrymmen som delas med åretruntboende i husen. Motorvärmaruttag
finns. Samtliga lägenheter och korridorsboende ligger i Idre by mellan
20 och 1200 m till centrum. Boendekostnaden är ca 2250 kr/pers/månad men kan
variera något. Internettillgång finns ej i boendet.
Bil
Avstånd från Idre By till Idre Fjäll är 8 km och därför rekommenderar vi att du har en egen
bil. Se till att bilen är utrustad för vintern med bra vinterdäck, rätt glykolhalt (ner till -35),
motorvärmare och en bra snöskrapa. Filt, bogserlina och varningstriangel är bra att kolla om
det finns i bilen.
Mat
Reducerade priser på frukost och lunch i Värdshuset på Idre Fjäll samt personalpriser på
flera restauranger i backen och på ICA Nära Idre Fjäll.
Personalkort
Gäller som skipass och som ID på Idre Fjäll. Personalkortet innefattar ett antal förmåner på
skiduthyrningen, ICA Nära Idre Fjäll, Intersport, i Sporthallen samt på flera restauranger
och aktiviteter.
Träningsmöjligheter och skidåkning
Gymtränar och badar gör du gratis i vår sporthall. Längdskidåkning i ca 60 km preparerade
spår. Alpin skidåkning har du tillgång till dagtid och ibland kvällstid samt på vår
grannanläggning Fjätervålen som ligger 20 km från Idre Fjäll.
Lön
Enligt HRF-avtal (Hotell- och restauranganställdas fackförbund)
Anställningsstart och slut
Anställningens start varierar men merparten börjar v 51 och v 1 samt senare start v 4.
Säsongsanställning avslutas vecka 15, 16 eller 17.
Har du fler frågor, kontakta Christina Wall, personalchef på Idre Fjäll
Christina.Wall@idrefjall.se
Skicka in din ansökan till säsongsarbete på Idre Fjäll på www.idrefjall.se

