Turisternas vägledare
I en sådan ofantlig stor värld som vår,
ligger Varberg i en otroligt vacker del av
den. Den lilla staden som för varje år
växer i storlek, expanderar också allt
mera i intresset. Med en storslagen
fästning, friska bad, vacker natur och
med massvis av spännande aktiviteter
görs staden, samt kommunen, till en
fantastisk semester- och sommarort.
Detta är dock bara toppen av isberget när
det kommer till vad västkustens kreativa
mittpunkt har att erbjuda. Det finns faktiskt
en sådan stor katalog av event och händelser
att det kan vara svårt att ha reda på allt, både
för turister som invånare. Det är därför tur
att turisminformationen i Varberg finns.
Här ger vi idéer och information till den
som söker det. Att gå in på djupet, leta, hitta,
hjälpa, ge tips eller att bara ge direktioner är
allt vardag på turistinformationen. Till din
egna hjälp finns broschyrer, datorer och
självklart den allt för trevliga och villiga
personalen. I början kan det vara svårt att
kanske kunna svara på alla frågar på
direkten, men man lär sig. Själv lyssnade
jag bara på mina kollegors egna
konversationer,
läste
lite
på
turisminformationens sida och kikade på
broschyrerna.
Något man lär sig snabbt är att oftast
förekommer det samma återkommande
frågor nästan varje dag, såsom: ”Har ni en
stadskarta”, ”Vart kan man hyra cykel” eller
”Vart ligger systemet”. Möjligtvis dyker det
upp en, ”Har ni biljetter till det/den”, eller

kanske en helt ny fråga som man aldrig har
hört förut. Alla olika frågor kan dyka upp
och på alla de diverse språk. Då är det
viktigt att komma ihåg att använda sig av
våra
verktyg
och
speciellt
utav
arbetskamraterna som gärna hjälper till.
Förutom att bara sitta inne hela dagarna och
svara på frågor, får man även chansen till att
göra det ute! Turistinformationen har
tillgång till eldrivna cyklar som vi brukar
åka ut på. Väl på plats börjar jobbet igen och
frågorna besvaras. Det kan bli Apelviken,
Getterön eller egentligen vart som helts i
staden. Långtorsdagarna är också något som
är väldigt aktivt under sommaren och
turistinformationen står även där på plats.
Denna dag är väldigt annorlunda än en
vanlig cykeltur, för här får man delta i
godisregn!
På detta jobbet flyger verkligen veckorna
förbi och nu är min tid här över. Efter tre
härliga veckor kan jag med säkerhet säga att
detta har varit en väldigt bra och
erfarenhetsrik upplevelse. Man får träffa
folk, vara social och lära sig allt om
Varberg. Om du redan är erfaren i Varberg,
villig att hjälpa och även väldigt bra på att
möta andra människor, är detta jobbet
perfekt för dig. Annars är detta också en
väldigt bra plats att öva på att möta
människor
och
främlingar.
Jag
rekommenderar verkligen detta jobbet och
tycker det har varit väldigt bra. Jag skulle
själv med glädje göra om det.

Av Tim Andersson

