
Haemme palvelukseemme

Hyppytoiminnan koordinaattoria

Skydive Finland ry on Suomen suurin ilmailuyhdistys, jolla on noin 900 jäsentä. Toimimme pääasiassa Utin

lentokentällä, jossa hyppäämme  vuosittain n. 10 000-14 000 hyppyä.

Toimimme kesä-elokuun välisenä aikana joka päivä ja erilaisia laskuvarjohyppytapahtumia järjestetään viikoittain.

Kiireisenä hyppypäivänä kerholla voi olla yli 100 henkeä kerrallaan paikalla.

Nyt haemme joukkoomme hyppytoiminnan koordinaattoria Uttiin ajalle 1.6.-3.9.2023.Mahdollisuuksien mukaan

toivotaan valmiutta  viikonlopputyöskentelyyn jo huhti-toukokuussa ja syys-lokakuussa.

Hyppytoiminnan koordinaattorin tehtäviin kuuluu hyppypäivinä huolehtia hyppytoiminnan sujuvuudesta ja hyppääjien

listaamisesta lennoille eli manifestauksesta ja yleisistä asiakaspalvelutehtävistä. Lisäksi koordinaattori vastaa hyppyjen

ja muiden tuotteiden myynnistä, tandemoppilaiden vastaanottamisesta, myyntitilityksistä ja majoitustilojen varausten

hallinnasta. Hyppytoimintaa organisoidaan BurbleMe nimisen ohjelman avulla. Ohjelman käyttöön annetaan koulutus.

Käytämme yleisimpiä toimisto-ohjelmistoja ja sosiaalisen median kanavia, joten myös niiden tuntemus on eduksi.

Sopivan kandidaatin kohdalla hyppytoiminnan koordinaattori voidaan kouluttaa myös maahenkilöksi jolloin hän vastaa

koneiden lastaamisesta ja hyppytoiminnan turvallisuudesta ja sujuvuudesta joten et välttämättä istu toimistossa joka

päivä vaan pääset myös keskelle varsinaista toimintaa.

Etsimme iloisella asiakaspalvelu-otteella varustettua , joustavaa, oma-aloitteista ja reipasta henkilöä, joka pystyy

työskentelemään paineen alla. Laskuvarjohyppykokemus ja kokemus järjestö/yhdistystoiminnasta ja

vapaaehtoistoiminnasta katsotaan eduksi. Koordinaattorilta edellytetään joustavuutta työajoissa sekä valmiutta

matkustaa hyppytoiminnan mukana. Olemme leirillä kahtena viikkona kesän aikana (Imatralla ja Jämijärvellä) ja

katsotaan eduksi, että koordinaattori pystyy lähtemään mukaan leireille. Tapahtumissamme vierailee myös

ulkomaalaisia hyppääjiä, joten sinulta tulee löytyä uskallusta ja kykyä puhua myös englannin kielellä. Muu kielitaito

katsotaan eduksi. Työ painottuu viikonlopuille ja on erityisen kiireinen sesonkiaikana kesäkuun puolivälistä elokuun

puoliväliin.

Tarjoamme sinulle ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua toimintaamme ja lajiimme Suomen suurimmassa

hyppykeskuksessa, vastuullisia ja erittäin monipuolisia työtehtäviä sekä iloisen ja avoimen työskentelyilmapiirin.

Työaika on n. 20-40h/vko ja palkka maksetaan tuntiperusteisesti. Työaika jaksottuu klo 8 ja 21 välille (aamu- ja

iltavuoro).

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan 31.1.2023

mennessä hallituksen puheenjohtajalle Hannamari Rissaselle (hannamari.rissanen@skydivefinland.fi ja

info@skydivefinland.fi). Haastattelut pyritään järjestämään helmikuun aikana.

Lisätietoja antaa hallituksen puheenjohtaja Hannamari Rissanen (hannamari.rissanen@skydivefinland.fi) tai joulukuun

ajan DZ-koorinaattori Satu Ahola (satu.ahola@skydivefinland.fi).
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