
Jobba hos oss!
kom och

Det är Astrid Lindgren som har skapat ramarna för vad vi kan
erbjuda våra gäster, men det är vi som jobbar här som fyller dem 

med innehåll. Låt oss göra det på ett sätt som gör våra gäster nöjda.



Glädje och stolthet.
Hos oss är alla en lika viktig del i att skapa en 
äkta och genuin upplevelse av Astrid Lind-
grens berättelser, oavsett om du jobbar som 
skådespelare, värd, servitris, lagerarbetare, 
guide, butikschef eller något annat i parken 
eller på Astrid Lindgrens Näs.

Här jobbar ca 60 tillsvidareanställda till-
sammans med 550 säsongsanställda medar-
betare. Vi jobbar i ett arbetsklimat präglat 
av positivitet, gemenskap och engagemang, 
där jämställdhet och mångfald är viktigt 
för oss. 



För att söka skådespelarjobb 
måste man genomgå audition. 

Astrid Lindgrens världs audition är 
den roligaste jag g jort under 5 år som 
frilansande. Så mitt tips är att passa på 
att ha roligt, slappna av, var dig själv 
och njut, då kommer det vara en rolig 
dag hur än slutresultatet blir. Skulle det 
vara så att du inte får jobbet, eller inte 
ens blir kallad på audition. Sök igen! 
Antagligen fanns ingen plats för dig i 
pusslet som är rollbesättningen just det 
året och, tro mig, det är värt att söka 
igen.”
ludvig ryman, skådespelare

Det finns massor av roliga 
och bra saker med att jobba 

i Astrid Lindgrens värld, men den 
FANTASTISKA sagomiljön och 
alla kollegor gör det helt klart till 
det roligaste sommarjobbet man 
kan ha! ”

bleona iberhysaj, restaurangbiträde



Bra att veta.

Gemensamma
introduktionsdagar

Information och schema
får du direkt i mobilen

Egen sjuksköterska
 – För både gäster och personal

Personalboende att hyra erbjuds
till dig som kommer långt ifrån



Det unika med att jobba 
som skådespelare i Astrid 

Lindgrens värld är Mötet! Din 
karaktär fortsätter även att leva efter 
att applåderna har avtagit. På Astrid 
Lindgrens värld arbetar vi främst med 
att möta besökarna med barnet i fokus. 
Det är roligt, utvecklande och oerhört 
unikt att komma så nära våra besökare 
som vi gör. Vi spenderar dessutom våra 
dagar utomhus och får leka i allt från 
fantastiska sommardagar till mystiska 
höstkvällar.”

Det absolut bästa med att 
jobba på Astrid Lindgrens 

Värld är glädjen och stämningen 
i parken. Du möts varje dag av 
trevliga och positiva kollegor som 
trivs med sitt arbete. Väl inne 
i parken träffar du upprymda 
och nöjda gäster som uppskattar 
allt som Astrid Lindgrens Värld 
erbjuder. Kort och enkelt sagt, du 
blir gladare av att jobba på Astrid 
Lindgrens Värld.”  

 einar karlsson, parkarbetare

amanda hentunen rodriguez, 
skådespelare



Gemenskap dygnet runt
för den som vill!

En säsong ska innebära
mer än bara jobb

Personalfester, resor, fotbolls-
turnering, träning och hälsa

Kostnadsfria aktiviteter
varje vecka



Gemenskap dygnet runt
för den som vill!

Det bästa med att jobba 
på Astrid Lindgrens Näs 

är att man får komma nära och lära 
känna platsen där allting började. 
Det är en otrolig plats att få vara 
på, tillsammans med fantastiska 
kollegor som man har väldigt roligt 
ihop med. Att arbetsuppgifterna 
är varierande och ger utrymme för 
personlig utveckling är också väldigt 
bra!”

therese gustafsson, receptionist/
guide på Astrid Lindgrens Näs

Jag vaknar och går till 
jobbet med ett leende och 

får chansen att jobba med fina 
medarbetare och möjligheten att 
göra gästers dag i parken lite bättre! 
Jag väljer att återkomma till Astrid 
Lindgrens Värld varje sommar för 
att det är ett underbart fint ställe 
att kombinera service och nöje, och 
för alla unika möten. Jag har roligt 
på jobbet medans jag får serva de 
gäster som kommer långväga för att 
få träffa Pippi.”

anton fastmarken, värd



Hur gör man för att få ett jobb här?
Du gör din ansökan på vår hemsida.
Du registrerar dig, bifogar CV, personligt
brev och en bild på dig själv.

Vad ska jag tänka på när jag söker jobb?
Tänk igenom vad du vill få fram innan du 
skriver din ansökan. Var gärna lite personlig 
och berätta om dig själv, hur du är som
person och vad du gillar att göra på fritiden. 
Du kan också berätta varför just du vill jobba 
i Astrid Lindgrens Värld. Kommer du sedan 
vidare till audition/intervju så kom
väl förberedd och våga visa vem du är, och
plocka särskilt fram de sidor hos dig som du 
tror passar det jobb som du har sökt.

Hur gammal måste jag vara för att
jobba i Astrid Lindgrens Värld AB?
Det beror lite på var man ska jobba. Söker 
man skådespelarjobb så måste man ha fyllt 

Vanliga frågor
och svar.

19 år, för barnskådespelare så är det 8-13 år 
som gäller. I övriga företaget så är ålders-
gränsen 16 år (räcker att man fyller under 
anställningsåret men har fullgjort skolplik-
ten) för våra lite enklare tjänster. Medan 
vissa jobb kräver att man ska ha fyllt 18 år.

Måste man kunna prata svenska?
Ja, det måste man, då de allra flesta av våra 
gäster är barn och barnfamiljer från Sverige. 
Det kommer också mycket gäster från Tysk-
land, Holland och övriga nordiska länder så 
att kunna förstå och prata lite andra språk är 
alltid en fördel.  

När brukar man få besked
om man fått jobb eller inte?
Teatern: Det varierar beroende på tjänst, 
besked lämnas från november-februari. För 
övriga tjänster i företaget är sista ansöknings-
dagen den 29 januari och de flesta intervjuer 



hålls under v. 6 och v. 8 i Vimmerby. Besked 
om eventuell anställning kommer sedan att 
lämnas ut efter hand. Vår målsättning är att 
alla ska ha fått ett besked, i slutet av mars,
om man har fått jobb eller inte.

Vilka förmåner har jag som personal?
Förutom att du kan delta i aktiviteter och 
resor som personalklubben anordnar så har 
du en mängd rabatter och förmåner knutet till 
ditt personalkort både i vårt företag, i Vim-
merby och i övriga Sverige. Beroende på vilket 
arbetsområde du arbetar inom så erbjuds 
relevanta interna utbildningar. 

Hur fungerar det med arbetskläder?
Arbetar du som skådespelare så får du låna 

dina kostymer och lämna in dem för tvätt 
och eventuella lagningar på teaterns kosty-
mavdelning. För övrig personal så får du 
också låna dina olika arbetskläder men du får 
själv ansvara för tvätt och strykning. 

Varför har man olika lön
på olika arbetsställen?
Vi har olika kollektivavtal i parken beroende 
på var och med vad man jobbar. Dessa avtal 
styr sedan lönen. Jobbar du i kök, restaurang 
eller på vårt gästboende så har du Hotell- och 
restaurangavtalet (Gröna Riks). Jobbar du 
som skådespelare har du ett avtal skrivet med 
Teaterförbundet och jobbar du i övriga par-
ken så har du Hotell- och restaurangavtalet 
(Nöjesavtalet).



Läs mer på: www.astridlindgrensvarld.se

Välkommen att jobba hos oss!


