
Glassvillan – Cafépersonal 
 
Vi söker dig som gillar glass! Du ska vara social och ha ett glatt humör. 
Du ska kunna jobba i ett team och vara trevlig och hjälpsam mot såväl gäster som dina 
kollegor. 
Arbetet är varierande och det kan stundtals vara högt tempo. 
Exempel på arbetsuppgifter 
- Servera glass 
- Ta beställningar 
- Skopa glass 
- Diska 
- Städning 
Du behöver ej ha några förkunskaper eller ha jobbat i café tidigare men det är såklart 
meriterande. 
Cafet har öppet varje dag under sommaren v 25- v32 
Vi ser gärna att du bor på värmdö och är mellan 15 – 22 år och vill jobba som minst 3 veckor 
under sommaren, gärna längre. 
Skicka din ansökan till vindo@glassvillan.se bifoga cv, information om dig och hur mycket 
du vill jobba i sommar. 
 
 

Butiksbiträde 
Sommarbutiken Kandyz & Delicato Outlet 
Vi söker positiva medarbetare som har känsla för personlig service och ordning och 
reda. 
Vår sommarbutik innehåller färskt lösviktsgodis, produkter från Delicato och värmdö 
musteri. Vi har även en skopdisk med glass från Glassvillan. Arbetet kommer att kombineras 
med Vindö Bilgalleri, där man får hjälpa till att ha koll i bilhallarna samt ta betalt av 
besökare. 
Exempel på arbetsuppgifter 
- Ta betalt 
- Fylla på varor 
- Skopa glass 
- Inventera varor 
- hallvärd i bilgalleriet 
- Städa 
Du behöver ej ha tidigare erfarenhet av butiksarbete. Men vi ser gärna att du är en 
engagerad och driven medarbetare. Vi söker dig som är 16-20 år och bor på värmdö. 
Skicka din ansökan till vindo@glassvillan.se bifoga cv, information om dig och hur mycket 
du vill jobba i sommar. Butiken kommer ha öppet 7 dagar i veckan under vecka 25- 32. 
Eventuellt även helger innan och efter perioden. 
 
 
 
 
 
 



Hallvärd Vindö Bilgalleri 
 
Gillar du att beskåda vackra och fina bilar? Då är detta jobbet för dig! 
Som hallvärd möter du alla våra gäster som besöker vårt bilmuseum Vindö Bilgalleri. 
För oss och våra gäster är det viktigt att det är ordning och reda i hallarna för både fordon och 
besökare. Det är med stor fördel om du är bilintresserad då detta jobb kan innebära en hel del 
samtal om just bilar. 
Arbetet kommer att kombineras med sommarbutiken för att hjälpa till med uppackning av 
varor samt kassatjänst och skoping av glass.  
Skicka din ansökan till vindo@glassvillan.se bifoga cv, information om dig och hur mycket 
du vill jobba i sommar. Butiken kommer ha öppet 7 dagar i veckan under vecka 25- 32. 
 

Foodtruck 
Vi söker dig som gillar mat och att jobba med människor. Vår foodtruck kommer 
servera enklare mat. 
Du kommer sköta förberedande uppgifter samt tillagning. Det är viktigt att du vill ha 
det rent och snyggt då detta är ett krav för god hygien. 
Du behöver ej ha arbetat med foodtruck tidigare men det är stor fördel med intresse 
för matlagning. 
Söker dig som är 16-20 år och vill jobba större delen av sommaren. 
Skicka din ansökan till vindo@glassvillan.se bifoga cv, information om dig och hur mycket 
du vill jobba i sommar. Foodtrucken kommer hålla öppet helger juni samt vecka 25-32 
 


