Uppdragsbeskrivning: Matsalsansvarig
Gothia Cup är tillsammans med sina 30 000 deltagare från över 70 nationer och 2 200
funktionärer nästan fyra gånger större än ett olympiskt spel. Vi tänker fortsätta vara en
världsledande organisation och för att lyckas leva upp till detta krävs engagerade och
duktiga funktionärer.
Som Matsalsansvarig ingår du i ett team, där din insats har stor betydelse för Gothia Cups
deltagare. Våra gäster är det viktigaste vi har och det är du som gör skillnaden!

Datum
Uppdraget pågår

13–20 juli 2019*

*ytterligare datum för utbildningar och träffar under våren meddelas separat.

Vad får jag som funktionär under Gothia Cup?
Genom att anlitas som Matsalsansvarig ger vi dig:
•
•
•
•
•
•

Utbildning och Intyg
Möjlighet att växa i en världsledande organisation
Arbetslivserfarenhet
Ekonomisk ersättning
Frukost, lunch och middag (från middag 14 juli till lunch 20 juli)
Funktionärskläder

Uppdraget
Skolorna är indelade i ett antal områden och i varje område finns en Områdeschef till ens
hjälp. Men det är du tillsammans med ytterligare en matsalsansvarig som styr skolans
matsal. Ni delar upp dagen i två pass och ansvarar för ett pass vardera. Som
matsalsansvarig är det viktigt att ta ansvar och förstå sitt uppdrag
Huvudsakliga uppgifter:
• Fylla på mat, städa samt göra matsalen hemtrevlig
• Arbetsleda Matsalsvärdar
• Daglig avstämning av funktionärers närvaro
• Följa Miljö & Hälsa-direktiven
• Åtgång av råvaror

Inför turneringen:
•
•
•
•
•
•

Ta kontakt med och besök skolans ordinarie personal
Ta kontakt med den andra Matsalsansvarige samt kocken i tillagningskök
Ta kontakt med samtliga Matsalsvärdar och återkoppla om någon inte går att nå
Ta reda på information om larm och nycklar
Skaffa information och fakta om hur matsalen fungerar
Genomgå utbildning både digitalt och praktiskt

Att vara funktionär under Gothia Cup är så mycket mer än bara själva uppgiften. Det är
också det som gör det så roligt! Tillsammans med ditt team skapar ni en hemkänsla som
ger god mat, hygien och trygghet.

Ersättning
Ersättningen utbetalas enligt en stigande trappa per dag där den totala ersättningen kan
bli 5,200kr innan skatt.
Vi vill poängtera att Gothia Cup är ett idrottsevenemang och att ersättningen är en
uppskattning på ett ideellt arbete. Uppdragsgivare är BK Häcken.

Ansökan
Vi genomför urval och intervjuer löpande varför vi ber dig inkomma med ansökan så snart
som möjligt. Ansöker gör du genom att skicka CV eller en kort beskrivning till
rekryteringsansvarige Jonas Berglund, Gothia Cup på e-post
jonas.berglund@gothiacup.se.

