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Theréz
Söderberg
–
Ålder: 25 år
Yrke: Servicepersonal,
skidtunnelreceptionist
Utbildning: Handels- och serviceprogram
Kommun: Torsby
Anställningstid: 6 år

På hennes jobb är det alltid minusgrader. Theréz Söder
berg säger att hennes arbete i sig inte är unikt men att
arbetsplatsen är det.
Hon jobbar i en skidtunnel och gör det hon gillar mest.
Theréz tar hand om gäster, bokar allt från boende och aktiviteter till hela konferenser och träningsläger. Hon ger
service helt enkelt, och hur engagerad hon är märks tydligt när hon berättar om arbetsuppgifterna.
Det hon tycker är bäst med jobbet är att hon träffar
väldigt mycket folk, och får möjlighet att prata med dem.
– Jag får reda på väldigt mycket roliga saker, säger hon
med ett skratt.
Hon gillar också att det finns möjlighet att ta mycket
eget ansvar.
– Jag brinner för det här. Fast egentligen tror jag att jag
hade brunnit för vilket jobb jag än hade haft, men eftersom jag är skidåkare i botten blev det här helt underbart.
Det är inte varje dag hon tänker på att hennes arbetsplats är den enda i sitt slag i Sverige.
– Men i oktober när det står upp emot 350 personer och
trängs för att köpa spårkort och kexchoklad, då känner
jag verkligen att det är unikt.
Hon gillar verkligen det hon gör och säger att hon med
tiden också tänkt på fördelen med att hon är kommunanställd.
– Nu har jag jobbat så många år här så jag borde ha bra
chanser att få andra jobb i kommunen om jag skulle söka
något annat.

”I oktober, när det står
upp emot 350 p
 ersoner
och trängs för att köpa
spårkort och kexchoklad,
då känner jag v erkligen
att det är unikt”
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