
Är du strandsatt i pandemin? Har Netflix frågat dig om du fortfarande är kvar lite för 
många gånger? Vill du lära dig något nytt? Välkommen att söka till personalpoolen för 
Snerikes julverksamhet, Snölyktan å Södermanlands-Nerikes Nation!

Juluppehållet är ett perfekt tillfälle att prova på nationslivet och ta det till nya 
höjder. Här får du möjligheten att göra allt från att stå i baren till att servera eller 
tillaga en trerätters middag! Du behöver ingen tidigare erfarenhet, vi hjälps åt och du 
kommer se att det går snabbt att lära sig. Du väljer i ansökan vilka dagar du är till-
gänglig och hur mycket du kan jobba så det passar resten av din jul. 

Anmälningar sker via följande formulär: https://forms.gle/tDMuvdZ9vR5g535y6

Eftersom 2020 inte är ett vanligt år kommer vi ha stort fokus på event med förbokning-
ar och uthyrningar. Vi vill möjliggöra aktiviteter med noggrann beredskap ur smitt-
skyddsperspektiv för att ge alla chansen att få ut det mesta av jul, nyår, tentamen- och 
examensfiranden!

Vår verksamhet inkluderar (men är inte begränsad till!):
Sittningar och baler
Temaevent, storpubar, tävlingar och quiz
Julbord och grötluncher
Firande av fjärde advent, juldagen, nyår och julgransplundring
Tentapluggsluncher, bruncher och fika
Tentafiranden och examensfiranden

Vi är ödmjuka inför faktumet att anpassa verksamheten efter förändringar i läget går 
först, håller oss uppdaterade och rekommenderar alla att följa de nationella- och 
lokala riktlinjerna. 

Snölyktan
å Södermanlands-Nerikes Nation

Information för personalansökningar

Forts. nästa sida!



Till varje pass serveras personalmat och dryck. Lönerna är enligt följande, vi delar 
också alltid lika på kvällens dricks efter passets slut!
- Kock 50 kr/h
- Övrig personal 40 kr/h
- Ansvarsposter enligt överenskommelse

Förutom lön och mat kommer många andra förmåner i form av personalaktiviteter och 
mycket annat kul! 

Vi återkommer så snart vi behandlat din ansökan. Sista ansökningsdag är 30/11! Därefter 
skickar vi slutgiltiga besked samt personliga scheman för bekräftelse. 

Har du några frågor? Kontakta oss på julrestaurang@snerikes.se eller skriv till 
oss på Facebook!

Vi ser mycket fram emot den här vintern med er!
Era Julrestaurangvärdar,
Nils Wikström och Tove Wikström


