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• Haluatko olla osana myymälätiimiämme? Myymälät osasto on kokonaisuus johon
kuuluvat Muumimyymälät sekä pienempinä myyntipisteinä Onnenpelit, Poskimaalaus
ja Valokuvaamo. Jokaisessa pisteessä tärkeimmässä roolissa on asiakaspalvelu. Näissä
tehtävissä tarvitaan sosiaalisuutta, positiivista asennetta, paineensietokykyä sekä kykyä
kääntää hankalatkin tilanteet parhain päin. Haemme joukkomme hyviä ”tiimipelaajia”
jotka auttaa ja kannustaa myös työkavereita. Edellytämme hakijoilta vähintään 16-vuoden ikää ja suomen, ruotsin ja englannin kielen ymmärtäminen ja puhuminen asiakaspalvelutilanteissa on työssä välttämätöntä. Työtehtävät ja vaadittavat taidot vaihtelevat
pisteittäin jonkin verran, mutta suurin osa työskentelee enemmän kuin yhdessä pisteessä
kesänaikana. Haemme ensisijaisesti työntekijöitä jotka pystyvät sitoutumaan koko kauden
ajaksi ja muutamia kiireapulaisia vilkkaimpaan sesonkiin.

”Asiakaspalvelija myymälöissä”
Meiltä löytyy Suomen kattavin valikoima muumituotteita. Oletko se sinä joka loistat
hymylläsi, olet asiakaspalveluhenkinen, tarkka ja täsmällinen kiireenkin keskellä? Työssä
tarvitaan avoimuutta ja kykyä työskennellä tarvittaessa myös itsenäisesti. Hyvästä visuaalisesta silmästä on myös etua myymälän somistamisessa.

”Onnenpelityöntekijä”
Onnenpelimme ovat suosittu hupi lapsille, sillä jokainen pelaaja voittaa. Pelejä on tarjolla
erilaisia aina Narunvedosta Onnenpyörään ja ne etsivät rohkeita, iloisia ja energisiä vetäjiä. Olet osana luomassa asiakkaidemme päivän kokemusta eikä hymy hyydy kiireenkään keskellä. Aloituspalkka alle

”Valokuvaamotyöntekijä ja poskimaalaaja”
Hei, tule valokuvaan Muumipeikon kanssa! Papan Fotossa asiakkaat käyvät hakemassa
muistonsa Muumimaailmasta kuvan kera. Papan valokuvaamossa työtehtäväsi voivat
vaihdella päivänkin aikana. Työtehtäviäsi voi olla Hahmona toimiminen, jolloin olet
asiakkaidemme kanssa kuvattavana. Valokuvaajan roolissa tarvitset organisointikykyä,
kekseliäisyyttä ja hyvää kommunikointia asiakkaiden kanssa, jotta jokainen onnistuu
kuvassa mahdollisimman hyvin. Valokuvamyyjä on tärkeässä roolissa kuvien esittelyssä
ja myynnissä joten hieman teknistä näppäryyttäkin tarvitaan. Valokuvaamossa korostuu
ryhmätyöskentely sillä jokaisen panos on tärkeässä roolissa kokonaisuutta. näissä tehtävissä haetaan heittäytymiskykyä rooliin ja kiinnostus valokuvaamisesta. Kykenet ottamaan
ohjat käsiin ja ohjaamaan ja innostamaan valokuvan oton yhteydessä.

Muumimaailmassa melkein jokaisella kävijällä on iloinen muumikuva poskessaan.
Kukas niitä tekee – ehkä ensi kesänä sinä? Työssäsi maalaat asiakkaille kasvomaaleilla
heidän suosikki hahmoja poskeen tai käteen. Olet tärkeässä roolissa asiakaskokemusta,
joten asiakaskohtaaminen on maalaamisen ohella ensiarvoisen tärkeää. Maalaukset ovat
suosittuja, joten pisteelle saattaa muodostua halukkaita jonoksi asti. Tulet työskentelemään
kesän aikana sekä valokuvaamossa että poskimaalauksessa. Tässä tehtävässä haetaan
taitavia piirtäjiä ja maalaajia. Erityisesti vaaditaan tarkkuutta, mutta ripeyttä. Eduksi
luetaan työkokemus vastaavista tehtävistä.

NÄISSÄ TEHTÄVISSÄ EDUKSI LUETAAN:
• Kyky toimia ryhmässä
• Organisointikyky
• Hyvä paineensietokyky ja kyky sopeutua nopeasti vaihteleviin tehtäviin
• Työhön sitoutuminen ja joustavuus
• Hyvä fyysinen kunto
• Olet avoin, rohkea heittäytyjä
• Kokemusta asiakaspalvelusta
• Olet tarkka, mutta ripeä
• Kokemus vastaavista tehtävistä

