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Arbeta med Vidhaves 
värdskap på Gotland



Ni lämnar väg 149 och dess täta skog för att 

köra in på Vidhave. Resan tog bara minuter 

från att ni lämnat muren och 30 sekunder 

efter ni passerat flygplatsen. När ni svänger 

in på Vidhave slås ni direkt av havets närhet 

och hur horisonten öppnar sig i takt med 

att ni rullar ner mellan martallarna. Ni hann 

precis tänka ”palmer och utomlands”, trots 

den genuint gotländska faunan, innan ni 

kliver ur bilen och styr de sista stegen mot 

ert eget trähus eller in på någon av våra 

restauranger vid stranden. Här möter vi er 

i en avslappnad men stilren miljö där den 

öppna naturen leder blicken mot stranden 

och havet.  



Arbeta med värdskap
Vidhave är en ny typ av destination för Gotland. Här står havet, 

skog, natur och människan i centrum. Hela området och all service är 

tillgängligt för alla, både gäster och locals. Våra boenden erbjuds i 

miljövänliga hus som matchar omgivningen. Vi uppskattas av familjer 

och enskilda som vill vara i en otvingad miljö nära hav, natur och Visby, 

utan att tumma på bekvämlighet. 

För de som bor hos oss är besöket ofta en del av en större gotländsk 

upplevelse. Vår service vill addera till våra gästers hela upplevelse: Hos 

oss, i närområdet och på hela Gotland. 

Vi vill bygga en mer personlig kontakt med våra gäster. Och relationen 

påbörjas redan innan ankomst. Vi tar emot våra gäster som om de 

besöker vårt eget hem och vi visar intresse för gästens förväntningar 

med sin resa till ön. 

För att skapa den tid som behövs för personlig service så arbetar vi 

aktivt med automation av tidskrävande administration, till exempel 

förberedande information om vistelse, in och utcheckningar, 

schemaläggning av upplevelser samt betalning. När vi möter gäster så 

utbildar vi dem för att nyttja och älska dessa funktioner.

Inför sommaren vill vi utöka vårt team. Vill du hjälpa oss att dela 

Gotland med svenska och utländska besökare så hör vi gärna av dig. 

Om du är rätt person men inte på Gotland redan så erbjuder vi boende 

nära havet.

Vi vill utöka vårt team med resurser som lockas av följande sidors roller.

Ansökan & intresse

Ansökan emailas till: teamvidhave@vidhave.se

Presentera dig och berätta vilken tjänst du söker, glöm inte ditt CV. 

Frågor & affärsförslag hanteras gärna: Jens Hjelte, 070 - 262 20 58

mailto:teamvidhave%40vidhave.se?subject=Ans%C3%B6kan%20v%C3%A4rdskap%20Vidhave




Receptionist 
I vår reception förbereder vi för våra gästers ankomster och finns till 

hands för att möta frågor från boende och passerande. Härifrån sköts 

kommunikation med kommande gäster och all logistik kring de tjänster 

som erbjuds inom boendets ramar. 

Vi tror att du: 

• Talar minst Svenska och Engelska flytande. Tyska är meriterande.

• Är noggrann och vill ha ordning

• Är bekväm med att svara på email och kommunikation både i telefon 

och med andra textverktyg

Om tjänsten 

• Vi kan anpassa bemanningen för att fungera under hela sommaren 

med start i juni.

• Arbetstiden är främst vanlig kontorstid med viss helgtid

Transport / chaufför 
Våra gäster har möjlighet att nyttja vår transfer från och till flygplatsen, 

samt möjlighet att få skjuts fram och tillbaka till Visby vid tre tillfällen 

dagligen. Du möter gästerna enligt förbestämt schema och tar dem till 

rätt plats. 

Emellan dessa förbokade resor finns du tillgänglig för vår övriga 

verksamhet för att hämta eller lämna varor och gods hos våra 

leverantörer. 

Vi tror att du: 

• Talar minst Svenska och Engelska flytande. Tyska är meriterande.

• Har körkort och stor vana att köra bil

• Är noggrann och vill ha ordning

• Är bekväm i personliga möten med nya ansikten

Om tjänsten 

• Vi kan anpassa bemanningen för att fungera under hela sommaren 

med start i juni.

• Vi kör tre fasta pass om dagen och arbetstiden kan delas mellan två 

personer.



Värd till övernattande gäster
Du är våra övernattande gästers personliga kontakt till hela vår 

verksamhet. Du ser till att ankomst och tillgång är väl förberett och går 

smidigt när gästen kommer. Du tar emot och berättar hur vårt boende 

fungerar och vad de kan få ut av det närmaste närområdet. Våra gäster 

vet att du finns tillgänglig om de behöver hjälp, vill vetan något om våra 

tjänster eller har frågor om Gotland. Du delar gärna med dig av några 

av våra smultronställen och ger råd om fina utflykter och upplevelser. 

Tillsammans med oss bygger du upp processer och rutiner som 

underlättar både ditt arbete och gästens vistelse. Du kommer vara med 

och utveckla tjänster som ingår i vårt erbjudande så att de matchar våra 

gästers behov och ger dem möjligheter att nyttja dem.

Vi söker två glada individer som inte är rädda att anpassa sin arbetstid 

till våra gästers behov. Du stöttar även receptionen när du inte möter 

våra gäster. En av er kommer att delta i vårt utvecklingsarbete till ca 20% 

av arbetstiden. 

Vi tror att du: 

• Talar minst Svenska och Engelska flytande. Tyska är meriterande

• Har en avslappnad och kärleksfull personlighet

• Har körkort

• Älskar att arbeta i kreativa miljöer och vill delta i utvecklingen

• Är bekväm med att svara på email och kommunikation både i telefon 

och med andra textverktyg

• Har tidigare erfarenhet av kundvård eller som ledare för andra 

människor

• Är lyhörd och uppfinningsrik kring gästers behov

Om tjänsten 

• Vi kan anpassa bemanningen för att fungera under hela sommaren, 

men utveckling och träning börjar i maj. 

• Båda tjänsterna skall vara tillsatta från mitten juni till mitten augusti. 

• Arbetstiden är främst eftermiddag till kväll och anpassas löpande 

efter gästers ankomst. Viss helgtid.





Hälsa & träning

Vill du vara med och utveckla vårt erbjudande inom Yoga, gruppträning, 

egna träningspass och personlig tränare så vill vi gärna ha kontakt med 

dig. Vårt fasta uppdrag är två små grupper om dagen alla vardagar, 

men vi vill mycket mer än så. 

Här finns stora möjligheter att utveckla en gemensam tjänst, eller för 

oss att anlita dig/er för en tjänst ni redan har. Det finns också goda 

förutsättningar för att etablera ett träningserbjudande som når ut till 

våra gäster. 

Det fasta uppdraget är sammantaget ungefär halvtid och boende 

erbjuds på Gotland.

Vårt tränings-erbjudande startar i mitten av juni och pågår fram till 

mitten/slutet av augusti.

Barn & ungdomsledare

Vi vill ge våra barn och ungdomar en möjlighet att upptäcka området 

och naturen på ett spännande och roligt sätt tillsammans. Vi hoppas 

att det får unga att träffa varandra och med lite tur skapa minnen för 

livet. Samtidigt som det ger föräldrar en tid på dagen för varandra eller 

ärenden. 

Vi behöver dig som redan arbetar eller har arbetat med barn. Gärna 

i skola eller fritids, eller kanske som ungdomsledare inom idrott. Du 

kommer att hålla två återkommande aktiviteter per dag, riktade mot 

olika åldersgrupper. Om du vill så utvecklar vi gärna ytterligare tjänster 

som du leder på efterfrågan. Till exempel utflyktsledare för familjer 

tillsammans, barnpassning, etc.

Vårt barn & ungdoms-erbjudande startar i mitten av juni och pågår fram 

till mitten/slutet av augusti.

Mer, eller mindre arbetstid? 

Arbetstiden för respektive uppdrag kan erbjudas som motsvarande heltid 

eller efter dina önskemål. För tjänster där uppdraget inte riktigt når 

heltidssysselsättning kompletteras då med uppdrag i restaurang och 

övrig service på området. Vi förstår att din sommar också skall fungera, 

så berätta vad du vill få ut av sommaren så kan vi försöka anpassa din 

roll och belastning för att passa.



På en ö i Östersjön - precis vid havet, ligger kontrasternas plats. En plats där 

de gotländska karga klipporna möter strand, hav och himmel. Här finns tid 

för skratt, lek och aktivitet. Men också eftertanke, lugn och meditation. Det 

är vår plats på jorden där vi vill erbjuda glädje och harmoni samtidigt som 

vi skapar en bättre och mer hållbar framtid. Vidhave är vårt sätt att utforska 

och upptäcka naturen klimatsmart.

Välkommen till en plats för hela livet.


