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Aurora eMotion rekrytoi safarityöntekijöitä
Aurora eMotion on vuonna 2017 perustettu Rovaniemellä toimiva ohjelmapalveluyritys.
Yritys tuottaa eSled-kelkkasafareita itse valmistamillaan sähkökelkoilla. Safaritoimintamme
sijoittuu Lehtojärvelle Arctic Snowhotel & Glass Igloos yrityksen välittömään läheisyyteen.
Safarituotteitamme ovat:
- Sunrise Safari to Hillside
- Noon Safari to Wilderness
- Evening Safari
- Northern Lights Safari
Kaikki safarit toteutetaan eSled-sähkökelkoilla, joilla mahdollistetaan maailman
ensimmäiset ÄÄNETTÖMÄT ja PUHTAAT kelkkasafarit. Sähkökelkkamme eSled ei tuota
pakokaasuja lainkaan ja se on lähes äänetön. Tavoitteenamme on järjestää asiakkaille
kiireetön ja puhdas Lapin luonnon nautinto.
Haemme pieneen yhteisöömme safarien mahdollistajia ja persoonia, jotka kykenevät
rupattelemaan asiakkaidemme kanssa kaikista maailman asioista. Kertomaan
yrityksestämme ja sen tavoitteesta pitää Suomen ja Lapin ilma edelleen maailmaan
puhtaimpana.

www.auroraemotion.com
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Safariopas
Haemme joukkoomme pirteää ja ulospäin suuntautunutta opasta, joka kykenee
rupattelemaan asiakkaidemme kanssa vähintään englannin kielellä. Oppaan tehtävänä on
johtaa eSled-safareita ennalta suunnitellun reitin ja ohjelman mukaisesti. Opas
perehdytetään tehtävään ennen töiden aloittamista huolellisesti. Hän osaa tehdä tulet,
paistaa makkarat ja lätyt asiakkaille ja tarjoilla ne aidolla Lappilaisella tavalla. Oppaan on
osattava käsitellä ryhmiä ja hallita odottamattomia tilanteita. Oppaalta vaaditaan ennen
töiden aloittamista ajokortti, pätevyyksistä vaaditaan hygieniapassi ja EA1, joiden
suorittamisessa avustamme (EA2 katsotaan eduksi).
Safaritoiminta käynnistyy 1.12.2018 alkaen ja jatkuu 31.3.2019 asti. Palkka määräytyy alan
yleisen tason mukaan ja kahdenkeskeisissä neuvotteluissa, muuten yrityksessä
noudatetaan Ohjelmapalvelualan työehtosopimusta. Työsopimukset voivat olla kokoaikaisia
tai osa-aikaisia.
Hakemuksessanne pyydämme lyhyttä kuvausta kielitaidosta, opiskelu- ja työhistoriasta,
haluamme kuulla myös harrastuksistanne. Laita persoonasi peliin, me haluamme
monenlaisia oppaita.
Lisätiedot ja hakemukset 15.6.2018 mennessä:
Ari Karjalainen, 040-5402146 tai ari.karjalainen@auroraemotion.com
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Safarialueen hoitaja
Haemme joukkoomme huolellista, aktiivista ja asioista huolehtivaa safarialueen hoitajaa.
Hänen tehtäviinsä kuuluu safarien materiaali- ja kalustohuolto, kelkkojen latauksesta
vastaaminen ja safarialueen ja -talon kunnossapito. Hoitajan tehtävät on ennakkoon
suunniteltu ja noudattavat tiettyjä vakioperiaatteita. Hoitaja voi osallistua satunnaisesti
oppaan kanssa safarien toteuttamiseen. Hoitaja perehdytetään tehtävään ennen töiden
aloittamista huolellisesti. Työntekijältä vaaditaan ennen töiden aloittamista ajokortti,
pätevyyksistä vaaditaan hygieniapassi ja EA1, joiden suorittamisessa avustamme (EA2
katsotaan eduksi).
Safaritoiminta käynnistyy 1.12.2018 alkaen ja jatkuu 31.3.2019 asti. Palkka määräytyy alan
yleisen tason mukaan ja kahdenkeskeisissä neuvotteluissa, muuten yrityksessä
noudatetaan Ohjelmapalvelualan työehtosopimusta. Työsopimukset voivat olla kokoaikaisia
tai osa-aikaisia.
Hakemuksessanne pyydämme lyhyttä kuvausta kielitaidosta, opiskelu- ja työhistoriasta,
haluamme kuulla myös harrastuksistanne. Laita persoonasi peliin, me haluamme
monenlaisia työntekijöitä.
Lisätiedot ja hakemukset 15.6.2018 mennessä:
Ari Karjalainen, 040-5402146 tai ari.karjalainen@auroraemotion.com
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Myyntineuvottelija ja SOME-vastaava
Haemme joukkoomme ulospäinsuuntautunutta ja aktiivista myyntineuvottelijaa, jonka
tehtävänä on myös SOME-suunnitelman toimeenpano. Hänen tehtäviinsä kuuluu safareiden
myyntineuvottelut sopimusmatkanjärjestäjien kanssa. Tämän lisäksi työntekijän tehtäviin
kuuluu sosiaalisen median päivitykset ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti.
Myyntineuvottelija osallistuu tarvittaessa myös markkinointitehtäviin messuilla ja muissa
tapahtumissa. Toivomme myös, ettei safareiden vetotehtävät ole epämiellyttävä tehtävä
tarvittaessa. Työntekijältä vaaditaan ennen töiden aloittamista ajokortti, pätevyyksistä
vaaditaan hygieniapassi ja EA1, joiden suorittamisessa avustamme (EA2 katsotaan eduksi).
Työtehtävät käynnistyvät 1.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan ja jatkuvat toistaiseksi
voimassa olevan sopimuksen mukaan. Palkka määräytyy alan yleisen tason mukaan ja
kahdenkeskeisissä neuvotteluissa, muuten yrityksessä noudatetaan Ohjelmapalvelualan
työehtosopimusta. Työsopimus on lähtökohtaisesti kokoaikainen.
Hakemuksessanne pyydämme lyhyttä kuvausta kielitaidosta, opiskelu- ja työhistoriasta,
haluamme kuulla myös harrastuksistanne. Laita persoonasi peliin, me haluamme
monenlaisia työntekijöitä.
Lisätiedot ja hakemukset 15.6.2018 mennessä:
Ari Karjalainen, 040-5402146 tai ari.karjalainen@auroraemotion.com
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