Sommaren på simstadion
Framåt vårterminens slut började jag bli väldigt trött på skolan och såg fram till att få
ta det lugnt under sommaren. Jag började då inse att om jag hade ett sommarjobb
så skulle det vara mer arbete än få ta det lugnt, därför passade ett feriearbete där
man jobbar under en period på tre veckor jättebra för mig. När jag kollade på alla
valen som fanns så fanns det speciellt ett som intresserade mig: Reception och cafe
på simstadion.
Första dagen på simstadion fick jag ett bra välkomnande och blev snabbt lärd hur
allting i cafet och reception fungerade. Uppgifter i receptionen och cafet inkluderar
saker som att förbereda baguetter, laga pannkakor och toast, brygga kaffe, ta hand
om kassan och släppa in folk bland många andra saker. Efter min första dag var jag
redan taggad på min nästa och så fortsatte jag känna dagarna efter den, det var det
perfekta sommarjobbet. Att jobba i kiosken och receptionen kunde ibland va
utmanande, speciellt på soliga dagar när det var väldigt mycket folk, men oftast var
det väldigt chill. Simstadion låg perfekt, jag kunde ta mig dit med cykeln på ungefär
en kvart och att det låg nära havet gjorde att man hade en otrolig utsikt över hela
dagen. Det enda negativa skulle kunna vara att man jobbar inomhus när det är jätte
soligt ute, fast samtidigt var man ganska glad att man var inomhus när det
spöregnade. Under hela perioden jag jobbade stötte jag knappt på någon jobbig
kund, dem flesta var väldigt trevliga vilket gjorde att man uppskattade jobbet ännu
mer. Om du gillar att snacka med folk är det här jobbet för dig, det är det du gör
mesta av dagen snackar me folk i kiosken, snackar med folk i receptionen och när
det inte finns något folk där finns det oftast en kollega att snacka med.
Sammanfattningsvist så vill jag säga att det verkligen har varit det perfekta
sommarjobbet och jag rekommenderar det väldigt mycket för dig som vill ha ett
sommarjobb som inte är alltför jobbigt samtidigt som man tjänar en del pengar.
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