ROLLER 2022
Ledarroller- Det finns tre ledarroller i svenska skidspelens organisation
Sektionsledaren ingår i OC- gruppen och är ansvarig för en sektion. I uppdraget ingår att koordinera mellan
arbetsområdena inom sektionen, samverkar med övriga sektioner inom organisationen samt rapporterar till
VD. I uppdraget ingår att vara väl insatt i Skidspelens styrande planer:
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•

organisationsplan med dess roller
tidplan
masterplan
uppdragsplan
rekryteringsplan
säkerhetsplan
mötesplan
statusrapportering för sektion

och är ansvarig att förankra relevant information till övriga ledare och funktionärer/volontärer inom sektionen.
Det är sektionsledaren som fördelar arbetet inom sin sektion och ser till att gruppledarna vet vad som skall
göras, när det skall göras samt hur det skall göras. Sektionsledaren utser sin biträdande sektionsledare bland
sina gruppledare.

Gruppledaren koordinerar arbetet inom arbetsområdet samt rapporterar till sektionsledaren I uppdraget
ingår det att vara väl insatt i Skidspelens styrande planer (se sektionsledare ovan) samt statusrapportering för
arbetsområdet till sektionsledaren och är ansvarig att förankra relevant information till funktionsledare och
funktionärer/volontärer inom gruppen. Det är gruppledaren som fördelar arbetet och instruerar inom sitt
arbetsområde och ser till att funktionsledaren vet vad, när och hur det skall göras. Gruppledaren är biträdande
sektionsledare.

Funktionsledaren koordinerar arbetet inom funktionen utifrån gruppledarens instruktioner samt rapporterar
till gruppledaren. I uppdraget ingår viss administration exempelvis att behandla ansökningar och
schemaläggning Det är funktionsledaren som fördelar arbetet inom sin funktion och ser till att
funktionärerna/volontärerna vet vad, när, hur det skall göras. Funktionärsledaren ansvarar för att förankra
relevant information till övriga funktionärer/volontärer inom sin grupp i god tid innan evenemanget.

Övriga funktionärsroller är uppdelade i huvudsak efter olika funktioner, exempelvis skidspelsrestaurangen,
ackreditering, parkering etc.

Roller per sektion, arbetsområde och aktivitet/funktion
Arenasektionen hjälper till med att färdigställa och återställa delar av tävlingsklar arena (Det som
inte kommunen gör) samt ansvarar för att det är rent och fint under evenemanget. Inom sektionen finns ett
arbetsområde, Arenaservice.

Arenaservice - gruppen hjälper till med att färdigställa och återställa delar av tävlingsklar arena och gör
nödvändigt underhåll av Skidspelens inventarier, håller ordning och reda i hälla förråd samt ansvarar för
skidspelens terrängfordon. Gruppen ansvarar också för att det är rent och fint under evenemanget håller
arenan ren och säker, Funktionerna, rollerna samt vad som ingår i varje roll framgår nedan.

Staketering: Staketerare jobbar med att sätta upp staket runt om och inom arenan samt tillhörande
hänvisningsskyltar för att hjälpa publiken att hitta på området. Uppdraget kräver en viss styrka och kondition.
Största arbetsinsatsen görs före och efter tävlingarna. Under tävlingarna kommer du att vara i beredskap.

Flaggning: I Flaggansvarig uppdraget ingår att inventera, hissa och hala nationsflaggor på de nationer som
tävlar under skidspelen samt se till att flaggorna är torra och rena innan de läggs tillbaka i förrådet

Platsbyggnation: Som Skidspelens platsbyggare kan du exempelvis jobba med att snickra ihop en liten
provisorisk trappa samt laga skidspelens inventarier. Att komma in på Världscupsarenan ska märkas. Är du
händig problemlösare kan detta vara något för dig.

Hälla förrådet: Förrådsansvarig håller ordning och reda i förrådet samt på materiel som levererats, hämtas
eller återlämnats. Du ser till att allt material som återlämnas har en inventarielista på kartongen så att man lätt
kan hitta vid efterfrågan. Är du serviceinriktad och gillar logistik samt är vän av ordning då kan detta vara något
för dig.

Terrängfordon: Fordonsansvarig sköter fordonsparkens nyckelhantering, hjälmar, fordonsservice samt
bränslepåfyllning. Du behärskar granskning av fordonet före körning och de vanligaste underhållsåtgärderna
samt känner till transportförsäkringar och de arbetarskyddsbestämmelser som hör till arbetet. Du sköter också
utlåningen av fordonen till de sektioner som behöver dessa för sitt arbete och ser till att de hämtas och lämnas
enligt överenskommelse då många har behov av att använda fordonen under en begränsad tid.

Avfallshantering Publik: Avfallshanteraren arbetar för att alla på arenan skall få en angenäm upplevelse och
en ren och snygg arena. Det skall vara lätta att kasta skräp samt vi gör kontinuerlig översyn på området för att
plocka skräp och tömmer sopor efter behov samt efter dagens slut. Under arbetet kommer du att möta publik
och därför behöver du ha glatt humör och vara serviceinriktad.

Städ och renhållning toaletter: hygienvärden arbetar för att alla på arenan skall ha tillgång till rena och
fräscha toaletter när behovet uppstår. Uppgiften innebär t ex att hålla rent och snyggt i och runt om
toalettutrymmen på arenan. Vi gör kontinuerlig översyn av toalettutrymmena och fyller på
förbrukningsmaterial som papper och tvål efter behov samt efter dagens slut. Under arbetet kommer du att
möta publik och därför behöver du ha glatt humör och vara serviceinriktad.

Städ och renhållning Hyrda lokaler: lokalvårdaren arbetar för att våra hyrda lokaler skall vara rena och
fräscha under besöket, De lokaler som ingår i städningen är VIP Stugan, Målhuset samt Järlindensgård. Vi gör
kontinuerlig översyn av lokalerna och städar efter behov samt efter dagens slut.

Säkerhetssektionen säkerställer att ett tryggt och säkert evenemang genomförs. Inom sektionen
finns två arbetsområden. Inre och Yttre säkerhet

Inre säkerhet bevakar olika områden och har första hjälpen på plats. Det syftar till att genomföra ett tryggt
och säkert evenemang. Funktionerna, rollerna samt vad som ingår i varje roll framgår nedan.

Ackrediteringskontroll: Ackrediteringskontrollanten ansvarar för att personer har rätt behörighet för passage
till områden som inte är tillgängliga för publik samt hänvisar de obehöriga som hamnat fel var de ska ta vägen.
Du som gillar möten med människor och har förmågan att kommunicera på ett vänligt men bestämt sätt är
som klippt och skuren för denna uppgift.

Kvälls och nattbevakning: Arenavakten arbetar två och två. Gör insatser utifrån organisationens och
blåljusmyndigheternas bedömning av omvärldsläget. Bevakningsinsatser innebär i huvudsak att vi noterar
avvikande verksamhet och kontrollerar att inga obehöriga befinner sig inom området. Syftet är att i ett tidigt
skede upptäcka och förebygga små och stora skador och tillse att lokaler är stängda och låsta. Är du
uppmärksam, ärlig och naturligt villig att ta ansvar är detta något för dig.

Förstahjälpen: Förstahjälpen-personalen arbetar två och två. Dessa finns utplacerade på arenan och vid de
större publikplatserna. Vi har tillgång till sjukvårdsväskor samt är försedda med gula västar som visar att vi är
förstahjälpen-personal. Vi måste alltid ha sjukvårdskunnig personal på plats under tävling- och träningsdagarna
Utbildningskrav är HLR-utbildade.

Yttre säkerhet har Entré-, Parkerings-, Tillgänglighets- och Publikvärdar, som samarbetar för att skapa ett
tryggt och säkert evenemang för publiken. Funktionerna, rollerna samt vad som ingår i varje roll framgår
nedan.

Entréservice: Entrévärden hälsar gästerna välkomna och kontrollerar bland annat biljetter och ålder. Entrén
ansvarar för insläppet på arenan genom scanning av biljetter samt hanterar undanlagda biljetter. Entrévärden
kan också sälja biljetter på plats. Detta är ett jobb för dig som är serviceinriktad, gillar högt tempo och är bra på
att hålla ordning. Vi samarbetar med parkerings- och publikvärd vid behov.

Entréservice: Tillgänglighetsvärden tar emot besökare med olika funktionsnedsättningar. Varje uppdrag är
unikt och syftar till att individanpassas efter behov. Vi säkerställer att Entrén har en anpassning till
funktionsnedsättning samt att handikappläktaren är tillgänglig.

Parkeringsservice: Parkeringsvärden uppgift är att främja trafiksäkerheten på infartsvägarna, öka
framkomligheten i trafiken och att förbättra trivseln för besökaren. Parkeringsvärdens uppdrag är att se till att
fordon parkerar rätt, att avgifter är erlagda och ta betalt där det behövs. Parkeringsvärden är de första som
publiken möter när de anländer. Vi hälsar dem välkomna genom skyltning, dirigering och hänvisning till sin
parkeringsplats. Vi hjälper även till med dirigering när tävlingarna är slut för dagen. Vi samarbetar med Entréoch publikvärd vid behov.

Publikservice: Publikvärden är den person som syns mest och har närmast kontakt med besökarna. Därför
ställs höga krav på god service och social förmåga. Publikvärdarna kan ses som ett multiverktyg som sköter allt
från visitation och bevakning, snöröjning och sandning där det behövs för att säkerställa att arenan är säker för
besökaren till att svara på frågor och hjälpa besökare att hitta rätt i arenan. Våra publikvärdar är behjälpliga vid
sjukvårdsinsatser och utrymning av arenan samt styrning av publikflöden för att säkerställa att publik och
besökare av våra evenemang ska känna sig trygga och professionellt bemötta. Vi gör kontinuerlig översyn av
publikområdena för att kunna hjälpa till där det behövs. Vi samarbetar med Entré- och parkeringsvärd vid
behov.

Tävlings – sektionen ser till att genomföra evenemanget enligt FIS Regler. Inom sektionen finns två
arbetsområden. Teamservice och Tävlingsservice

Teamservice ger världsklass service enligt FIS regler till aktiva, ledare och servicepersonal. Funktionerna,
rollerna samt vad som ingår i varje roll framgår nedan.
Race Office: Teamvärden är spindeln i nätet för information till nationernas ledare och tävlingsledning. Vi
hanterar anmälan, laguppställning, nummerlappar, startlistor och resultatlistor. Detta är också teamens
”reception” dit man kommer för att få/ge information. Även Transport, Attaché och Nationsbyn utgår här
ifrån.
Attaché: Attaché stödjer organisationen och teamen utifrån specifika språkkunskaper, alltifrån generell
information till stöd vid olika situationer. Du är en språkkunnig person med stark känsla för service och de små
detaljerna som gör stor skillnad. Du är flexibel och stresstålig. Du är social och kan hantera olika personligheter.
Du ingår i Race Office och löser allehanda uppgifter inom ramen för deras verksamhet. Även Transport och
Nationsbyn utgår ifrån Race Office.
Nationsbyn: Värden för nationsbyn assisterar våra tävlandes nationer och serviceföretagen som är
i nationsbyn. Vi ansvarar för nyckelhantering för vallabodarna och vi ser till att vallabodarna är rena och fräscha
samt utrustade med bord o stolar. Vi gör kontinuerlig översyn på området, tömmer sopor samt servar nationer
som har behov av hjälp samt sköter snöröjning och sandning efter behov. Även Transport och Attaché utgår
ifrån Race Office.
Athletes lounge (inkl. Baby room) Gruppen kallas hos många för ”mat och potatis”. Athletes lounge värden
fixar allt som har med de aktivas och ledares mat att göra på arenan. Vi värmer, lägger fram, skär bröd, torkar
och fyller på. Alltid med ett leende på läpparna. Du en stark känsla för service och de små detaljerna som gör
stor skillnad. Du är social och kan hantera olika personligheter och du kan prata god engelska samt förstår
vikten av att verka men inte synas.

Transport Teamen: Chauffören kör tävlande, media, FIS-personal m fl. med tillhörande utrustning på ett
effektivt och tryggt sätt. Chauffören behärskar granskning av fordonet före körning och de vanligaste
underhållsåtgärderna samt känner till transportförsäkringar och de arbetarskyddsbestämmelser som hör till
arbetet. Chauffören är ansiktet utåt för teamen och media och ansvarar för att deras upplevelse blir positiv.
Giltigt körkort är ett krav.

Tävlingsservice ger världsklasservice enligt FIS regler. Funktionerna, rollerna samt vad som ingår i varje roll
framgår nedan.

Tävlingsledning: Tävlingsledaren är ansvarig för alla delar av tävlingen och övervakar alla övriga
tävlingsfunktionärers arbete. Denne ska hålla TD informerad om förberedelsearbetet och om eventuella
förändringar som måste göras. Denne måste kunna tillhandahålla bankartor, banprofiler, stadionkartor etc. till
jurymedlemmarna i god tid innan ankomsten till tävlingsorten.

Sekretariat: Tävlingssekreteraren är ansvarig för allt administrativt arbete som rör tävlingens tekniska
aspekter: anmälningar, lagledarmöten, protokoll, publicering av start-, resultatlistor och protester. Uppdraget
passar för dig med mycket god kunskap om tävlingsadministration inom längdåkning

Tidtagning: Tidtagaren arbetar med tidtagningen inom start, måldomare, målkontrollant, manuella tidtagare,
elektroniska tidtagare, mellantidskontrollanter och beräkningsfunktionärers arbete.

Teknikkontroll: Teknikkontrollanten är juryns verktyg för att kontrollera att regler efterföljs avseende
exempelvis klassisk teknik. Är ofta utplacerad i mindre grupper längs banan och utrustade med verktyg för
filmning. Är du en skidkunnig person med kunskap om klassisk skidåkning kan detta vara något för dig.

Föråkare: Föråkarens uppgift är att åka tävlingsbanan efter tävlingsledning och juryns instruktioner. Det krävs
god skidvana och kondition, då det kan bli åkning många gånger uppför Mördarbacken vid exempelvis kraftigt
snöfall.

Stadion: Stadionvärden bygger upp och sköter exempelvis start, mål, och övrig infrastruktur på stadion inför
varje tävling och träningsdag. Transporterar tävlandes kläder från start till mål, samt ser till att det finns dryck
vid målgång. Under tävling samverkar vi med andra funktionsområden som exempelvis banor och mixed zon.
Att ha ordning och reda, vara morgonpigg samt ha glatt humör och vara samverkansvillig är värdefulla
egenskaper för uppgifterna.

Banor: Banvärdens uppgift är att förbereda tävlingsbanan skidtestområden, uppvärmningsspår (preparering,
märkning och avspärrning),

Dopingkontroll: Chaperone assisterar vid dopingkontroll genom att följa åkarna från tävling, träning och
hotell till platsen för kontrollen där allt ska övervakas. Det är alltid manliga funktionärer på herrarnas kontroller
och kvinnliga funktionärer på damernas kontroller. Viktiga egenskaper är du kan olika språk och kan iaktta
tystnadsplikt.

Ceremonier: Falujungfrun av i dag är dalablå eller faluröd i grunden och blev symbol för staden Falun.
Jungfrun premiärvisades som souvenir vid den stadshistoriska utställningen 1941. Alltsedan dess har den varit
en viktig symbol för Falun. Som Falu jungfru är vi med och förbereder prisceremonierna samt är med på själva
ceremonin samt under invigningen.

Kringarrangemangssektionen ansvarar för de kringaktiviteter som omgärdar tävlingen vilket
syftar till att stärka upplevelsen för vår publik och våra partners. Inom sektionen finns två arbetsområden.
Företagsarrangemang och Publikarrangemang

Företagsarrangemang ansvarar för de företagsaktiviteter som omgärdar tävlingen och är till för att stärka
upplevelsen för våra partners. Funktionerna, rollerna samt vad som ingår i varje roll framgår nedan.

Eventområdet: Eventvärden jobbar mot våra utställare och foodcourts på arenan. Utställarområdet är det
första som möter besökarna och är därmed en viktig del av evenemanget. Vi stödjer på plats genom att
exempelvis märka ut var de skall stå, möter upp och anvisar dem på plats, säkerställer leverans av beställda
tjänster och material samt är standby för support under evenemanget om något skulle inträffa.

VIP Restaurangen: VIP-värden/värdinnan restaurang är den person som tar hand om våra hospitality gäster i
VIP restaurangen. När gästerna kommer in i en restaurang är VIP-värden/värdinnan redo att hälsa gästerna
välkomna omedelbart. Detta betyder att värd/värdinnan måste vara vänlig, professionell och välklädd. VIPvärden/värdinnan är också ansvarig för att hantera sittplatser inom restaurangen samt svara på frågor om
menyn eller andra problem som en gäst kan ha. Som representant för VIP-service har du en stark känsla för
service och de små detaljerna som gör stor skillnad. Du är flexibel och stresstålig.

Företagbox: VIP-värden/värdinnan företagsbox- Varje företagsbox har ett förbestämt antal platser utifrån
avtal med möjlighet till individuell interiör och företagets logga. Varje box har en egen värd eller värdinna
dedikerad varje företagsbox för att säkerställa ett värdskap i världsklass. Här kan erbjudas mat och fika.
Företagsboxen är placerad efter överenskommelse med företaget utifrån absolut bästa vy över någon del av
banan eller stadion

Företagsstaffeten: Stafettvärden anordnar tävlingen till företagsstafetten vilket är årets roligaste
företagsaktivitet med skidåkning, glad stämning och laganda genomförs dagen innan världscupstävlingarna. Vi
behöver glada och serviceinriktade funktionärer som arrangerar och genomför företagsstafetten, så att
deltagarna får bästa möjliga upplevelse av. Vet du hur en skidtävling går till samt tycker om tävlingsmoment
kan detta vara något för dig.

Föreläsning/Konferens: Konferensvärdens / värdinnas arbetsuppgifter kan innefatta olika typer av service
kring konferenserna såsom till exempel påfyllning av material, kopiering, diskplock, viss städning, teknisk hjälp,
servering av fika och lunch och detaljplanering kring genomförandet av konferenser. Före gästernas ankomst
stämmer du av detaljer som till exempel vilka hjälpmedel man vill ha i lokalen, hur lokalen ska vara möblerad
eller hur dags fikat ska serveras. Som representant för VIP-service har du en stark känsla för service och de små
detaljerna som gör stor skillnad. Du är flexibel och stresstålig. Du är social och kan hantera olika personligheter.

Publikarrangemang ansvarar för de publikaktiviteter som omgärdar tävlingen och är till för att stärka
upplevelsen för vår publik. Funktionerna, rollerna samt vad som ingår i varje roll framgår nedan.

Invigningen: Varje år hålls en invigning för att officiellt öppna årets upplaga av skidspelen. Som
Invigningsvärd hjälper du till med att förbereder efter uppsatt program samt ser till att programmet flyter på
under genomförandet. Ett uppdrag för dig som kan hålla flera bollar i lyften och kan hjälpa till där det behövs.

Underhållning ute: Som underhållningsvärd hjälper du till med att förbereder efter uppsatt program samt ser
till att programmet flyter på under genomförandet. Ett uppdrag för dig som kan hålla flera bollar i lyften och
kan hjälpa till där det behövs.

Souvenirförsäljning: Souvenirpersonal är ett jobb för dig som är serviceinriktad, och kan sälja på ett
förtroendefullt sätt. Du förbereder mycket av försäljningen på morgonen för att vara på tå när den stora
anstormningen är mellan tävlingarna. En serviceinriktad funktion med säljfokus och många möten med
publiken.

Buboland: Aktivitetspersonalen är placerad på Buboland som är barnfamiljens oas under tävlingarna. Här kan
man både få lite lugn och ro men också aktivera sig. Vi behöver aktivitetspersonal som kan sysselsätta barnen
tillsammans med deras föräldrar, allt för att öka upplevelsen under evenemanget. Är du ansvarsfull,
inkluderande och kan ge barnen en trygg och stimulerande vistelse är detta något för dig. Det ingår också att
hålla kontakten med föräldrarna.

Skidspelsrestaurangen: Resturangvärdar är ett jobb för dig som gillar att bemöta människor och vara
serviceinriktad. I Skidspelsrestaurangen jobbar du med evenemangets viktigare delar, publiken. Gruppen är en
ren servicefunktion för besökarna och det är viktigt att den håller hög kvalité vad gäller bemötande och service.
Vi hjälper till att inreda och återställa lokalerna samt hålla rent och snyggt.

Afterski: Restaurangvärdar är ett jobb för dig som gillar att bemöta människor och vara serviceinriktad. I
Skidspelsrestaurangen jobbar du med evenemangets viktigate delar, publiken, Gruppen är en ren
servicefunktion för besökarna och det är viktigt att den håller hög kvalité vad gäller bemötande och service. Vi
hjälper till att inreda och återställa lokalerna samt hålla rent och snyggt.

Kioskförsäljning: Kioskpersonal är ett jobb för dig som är serviceinriktad, gillar högt tempo och är bra på att
hålla ordning. En del har köpt i förväg men merparten köper sin fika, kaffe eller godis på plats. Du förbereder
mycket av försäljningen på morgonen för att vara på tå när den stora anstormningen är mellan
tävlingarna. En serviceinriktad funktion med säljfokus och många möten med publiken.

Bubo: Bubo är barnens bästa vän och Svenska Skidspelens maskot. Som maskot är du bra på att agera och
sprida glädje och få människor runtomkring Bubo att må bra. Bubo rör sig inom och utanför arenaområdet.

Funktionärssektionen rekryterar, informerar, utbildar och utspisar funktionärer och volontärer för
Skidspelen. Målet är att vi ska må bra i en trivsam miljö.

Funktionärsservice rekryterar, informerar och utbildar funktionärer och volontärer. Vi upprättar under
Skidspelen ett Funktionärscenter i en trivsam miljö där vi stödjer våra funktionärer med information och
hantering av våra funktionärsverktyg. Från vår Resurspool förstärker vi vid behov övriga grupper med
funktionärer. I Funktionärsrestaurangen serverar lunch till alla funktionärer och volontärer som arbetar under
Skidspelen. Vi skapar en trivsam miljö i restaurangen och serverar sedan maten som kommer från vår
cateringleverantör. Funktionerna, rollerna samt vad som ingår i varje roll framgår nedan.

Funktionärscentret: Funktionärssamordnaren stödjer FSS i att tillsätta funktionärsroller. I rollen ingår att
sköta administration och utbildning i Mobilise vilket är vårt funktionärsverktyg. För att lyckas i rollen krävs att
du är en engagerad och lyhörd person, som förstår vikten av att hantera funktionärer/Volontärer och
personuppgifter på ett respektfullt sätt. Här ingår också att fördela resurspoolen efter behov.

Funktionärscentret: Funktionärsvärden iordningställer och avvecklar ett funktionärscenter. I
Funktionärscentret hjälper vi funktionärer och volontärer att hitta rätt, svarar på frågor och ser till att de mår
bra och trivs. Ackrediteringar, funktionärskläder samt matkuponger delas också ut av funktionärscentret.
Tycker du att ett positivt bemötande mot andra människor är betydelsefullt är detta något för dig.

Funktionärsrestaurangen: Restaurangvärden serverar lunch till alla funktionärer och volontärer som arbetar
under Skidspelen. Vi skapar en trivsam miljö och serverar maten som kommer från vår cateringleverantör. Vi
har kontakt med cateringpersonal för att se till att det alltid finns mat, sallad och dryck. Det är viktigt att vara
ansvarsfull och serviceinriktad på denna position och ser vad som behövs och vad som behöver göras för att
kunna skapa en positiv och avkopplande miljö.

Mediasektionen tar hand om alla medintressenter och ger service i världsklass i en trivsam miljö.
Mediaservice ger service i världsklass till alla medintressenter. Funktionerna, rollerna samt vad som ingår i
varje roll framgår nedan.

Mediaarea: Värden för mediabyn assisterar media och broadcastföretagen. Vi ansvarar för nyckelhantering
för Järlindesgården samt målhuset samt att media kommer in med sina bilar i på området och ser till att inga
obehöriga bilar finns på området. Vi gör kontinuerlig översyn av mediabyn och tömmer sopor samt sköter
snöröjning och sandning efter behov.

Fotocenter: Fotovärden svarar på frågor och ger service i världsklass till besökande journalister, filmande
media samt fotografer. Har du fotokompetens och är serviceinriktad är du klippt och skuren för detta.

Mediacenter: Mediavärden svarar på frågor och ger service i världsklass till besökande journalister,
kommentatorer samt filmande media Har du mediakompetens och är serviceinriktad är du klippt och skuren
för detta. Detta är också medias ”reception” dit man kommer för att få/ge information. Här delas medias
ackrediteringar ut.

Mixed zonvärd: Mixed zonvärd möter de tävlande och media direkt efter målgång. I arbetet ingår att hjälpa
media att sköta sin uppgift på bästa sätt samt att visa den tävlande vägen genom området. Detta är en grupp
som jobbar mest utomhus.

TV service ger service i världsklass till Tv-produktionen för att TV-tittarna skall få bästa bilderna från tävlingarna.
Funktionerna, rollerna samt vad som ingår i varje roll framgår nedan.

Publikavspärrning banor: Publikavspärrning banor planerar, sätter ut, justerar, flyttar samt plockar ihop
publikavspärrningar utefter banan. Uppdraget kräver en viss styrka och kondition. Gillar du att jobba för att TVtittarna skall få de bästa bilderna från tävlingarna i så fall är detta något för dig. Du kommer också att jobba
tillsammans med Reklamgruppen.

Arenareklam: Reklamuppsättare planerar, sätter ut, justerar, flyttar samt plockar ihop reklamskyltar utefter
banan. Uppdraget kräver en viss styrka och kondition. Gillar du att jobba för att TV-tittarna skall få de bästa
bilderna från tävlingarna i så fall är detta något för dig. Du kommer också att jobba tillsammans med
Publikavspärrningsgruppen och ISP

TV-support: TV-support planerar, sätter ut, justerar, flyttar samt plockar ihop TV - plattformar utmed banorna
samt stödjer TV producenterna. Uppdraget kräver en viss styrka och kondition. Gillar du att jobba för att TVtittarna skall få de bästa bilderna från tävlingarna i så fall är detta något för dig.

Lokal Produktion och Tv-produktion förstärker besökarnas upplevelse på arenan genom
storbildsskärmarna och sociala media enligt Skidspelens marknads- och kommunikationsplan. Funktionerna,
rollerna samt vad som ingår i varje roll framgår nedan.

Sociala medier: som Skidspelens SoMe kommer du med hjälp av social media jobba för att få ut budskap
Engagemang, Glädje, Hållbarhet och Folkfest. Du jobbar även med att förstärka upplevelsen för för de som inte
har möjlighet att besöka arenan. Du jobbar också tillsammans med Storbildsskärmsproduktionen för att
förstärka upplevelsen på arenan via storbildsskärmarna. En grundförutsättning för att söka är att ha jobbat
tidigare med sociala media i en eller flera av områdena text, foto och film.

Bildskärmsproduktion: Lokal arenaproducent: Med hjälp av en professionell producent söker vi en Lokal
Arenaproducent med intresse för TV-media. I uppdraget ingår filmning, intervjuer, klippning mm för att
förstärka upplevelsen på arenan via storbildsskärmarna samt hjälpa till med enklare kabeldragning och
byggjobb.

Övrigt
Infrastrukturteknikern tillhandahåller datanätverk samt fiberförbindelser för TV-sändningarna. Vi drar ut
nätverkskabel och monterar tillfälliga switchar, ordnar skrivarservrar och ger support till användarna. Vi
planerar också tillfälliga elinstallationer som anlitat företag utför. Vi utför enklare dragningar av skarvsladdar
och grenuttag samt hanterar reservkraft för TV-sändningarna. Slutligen tillhandahåller vi radioapparater till
organisationen.
Inom grupp Infrastruktur jobbar vi med att lösa tekniska uppdrag. Vi hanterar kommunikationsradio, monterar
antenner för relästationer, programmerar radioapparater och sköter handhavandet av dessa. På telesidan
sköter vi våra trådförbindelser för tidtagning samt vårat trådbundna intercomsystem, mellan
tidtagningspositioner och kontoret. Inom nätverk jobbar vi med våra IP-förbindelser, och ser till att
nätverk, wifi, skrivare och internet fungerar för funktionärerna, pressen och för publik. Vi planerar även till vilka
funktioner vi behöver elförsörjning för evenemanget vilket sedan utförs av arenans elektriker. I gruppen
arbetar vi problemorienterat efter vår egen kunskap, samt lär oss av varandra.

