Vi söker medarbetare som brinner för att ge den bästa möjliga servicen!
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BIOGRAFVÄRD
Som medarbetare på Cinemascenen får du komma in bakom kulisserna och möta alla
förväntansfulla gäster som kommer till oss varje dag. Du blir en viktig del till att göra hela
biobesöket till en upplevelse våra gäster kommer ihåg. Det krävs att du är stresstålig och
problemlösande då tempot ofta kan vara högt, speciellt vid stora premiärer.

Jobbet innebär bl.a. att:

- Lyssna till kundens behov och önskemål
- Sälja biljetter och biogodis
- Övervaka och hålla hög kvalité på filmvisningar
- Hantera kassa, inventering
- Vara väl insatt i kampanjer, kommande filmer, evenemang, erbjudanden m.m.
- Ansvara för att det är rent och snyggt på biografen
- Städning av biografsalonger
- Se till att det är rätt skyltat och väl påfyllt av bl.a. biogodis
Låter det som något för dig? Välkommen att skicka din ansökan till ansokan@cinemascenen.se
Glöm inte att bifoga CV och ett personligt brev där du berättar om vad som gör just dig
lämpad för uppdraget.

Vi hoppas att just du blir en del i Cinemascenen där vi tillsammans strävar efter att göra hela
biobesöket till en upplevelse!

Ålderskrav: 18 år
Arbetstid: Fre, Lör, Sön varannan vecka och vid påkallat behov

Vi söker medarbetare som brinner för att ge den bästa möjliga servicen!
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BIOGRAFVÄRD
Som medarbetare på Cinemascenen får du komma in bakom kulisserna och möta alla
förväntansfulla gäster som kommer till oss varje dag. Du blir en viktig del till att göra hela
biobesöket till en upplevelse våra gäster kommer ihåg. Det krävs att du är stresstålig och
problemlösande då tempot ofta kan vara högt, speciellt vid stora premiärer.

Jobbet innebär bl.a. att:

- Lyssna till kundens behov och önskemål
- Sälja biljetter och biogodis
- Övervaka och hålla hög kvalité på filmvisningar
- Hantera kassa, inventering
- Vara väl insatt i kampanjer, kommande filmer, evenemang, erbjudanden m.m.
- Ansvara för att det är rent och snyggt på biografen
- Städning av biografsalonger
- Se till att det är rätt skyltat och väl påfyllt av bl.a. biogodis
Låter det som något för dig? Välkommen att skicka din ansökan till ansokan@cinemascenen.se
Glöm inte att bifoga CV och ett personligt brev där du berättar om vad som gör just dig
lämpad för uppdraget.

Vi hoppas att just du blir en del i Cinemascenen där vi tillsammans strävar efter att göra hela
biobesöket till en upplevelse!

Ålderskrav: 18 år
Arbetstid: varannan vecka Mån Tis Ons Tors och varannan vecka Ons Tors Fre Lör Sön.

