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BILAGA 1 
 

AKTIVITETSANSVARIG KRUKMAKERI 
 
 
LEDIG TJÄNST I KRUKMAKERIET 
Hesselby Krukmakeri tillverkar och säljer handgjord keramik. Vår verksamhet vilar på tre 
ben: B2C-försäljning, B2B-försäljning samt aktiviteter. Utöver keramiken säljer vi produkter 
av naturmaterial som tillverkats i Sverige, allt med fokus på det dukade bordet. Förutom 
butik- och webbförsäljning anordnar krukmakeriet aktiviteter med fokus på hantverk och 
konst. Vår butik och aktivitetsverkstad finns i Slottskällaren på Hesselby Slott i Stockholms. 
 
Vi arbetar även med tillverkning och försäljning av skräddarsydd keramik till kockar, 
restauranger och andra i B2B segmentet. Vår primära tillverkning sker på Bruksgården i 
Ankarsrum, mitt emellan Västervik och Vimmerby, där vi har en anpassad keramikverkstad 
med tillhörande kontorsverksamhet, en del av tillverkningen sker under delar av året även 
i Slottskällaren i Stockholm. 
	
Våra ledord är hållbarhet, naturmaterial och tillverkning i Sverige. 
 
Hesselby Slott är känt som musikslottet – En unik och spännande plats för möten, fester 
och upplevelser. På Hesselby Slott är det alltid nära till musiken, både inredningen och 
känslan förmedlar musik. Hesselby Sott drivs av Stockholm Meeting Selection.  
Krukmakeriet öppnade dörrarna i Slottskällaren under hösten 2017, och vi har ett bra 
samarbete med Hesselby Slott vad gäller både aktiviteter, konferensgäster och lokal. 
 
VI SÖKER AKTIVITETSANSVARIG TILL KRUKMAKERIET 
Under våra första fem år på slottet har fokus varit att nå ut till kunderna och visa att 
krukmakeriet finns i Slottskällaren. Nu hittar kunderna till krukmakeriet och varumärket 
sprids i Stockholm och Sverige. Vår omsättning ökar varje år och vi ser ett stort intresse för 
handgjorda produkter och keramikaktiviteter.  
Du kommer att vara ansvarig för våra keramikaktiviteter, samt försäljning till kursdeltagare 
i vår aktivitetsverkstad i Slottskällaren på Hesselby Slott. Det gäller allt ifrån att hålla 
ordning i verkstadsdelen, försäljning av keramiktillbehör, inventering, planering av 
aktivitetstillfällen, beställa material, förbättra och komma med förslag på keramikaktiviteter 
samt genomförande av dem. Från en given budget, se till att årets aktiviteter kan hållas på 
ett bra sätt. Du kommer att få arbeta självständigt med ansvar för aktivitet- och 
verkstadsdelen i Slottskällaren.  
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Arbetsuppgifter: 
• Hålla ordning i verkstaden 
• Beställa och hämta material 
• Hålla ordning och reda i verkstaden 
• Sätta ut/upp skyltar 
• Ta betalt 
• Berätta om hantverket 
• Hålla rent efter varje aktivitet 
• Inventering 
• Prismärkning av aktiviteter och keramiktillbehör 
• Städa i lokalen så att det ser fint och välkomnande ut 
• Informera deltagare om aktiviteterna och produkterna i krukmakeriet 
• Hitta lösningar för hur lönsamheten kan förbättras 
• Ge förslag på marknadsföring och aktiviteter för hur verksamheten kan utvecklas 

och växa. 
• Leda keramikaktiviteter:  

o Drejkurs  
o Prova-på-drejning 
o Måla på keramik 
o Firande vid helgdagar (ex mor-ochfarsdag, allahjärtans, nationaldagen) 
o Helgkurser 
o Övriga aktiviteter med fokus på keramik, konst och hantverk  

• -  Samarbete med Hesselby Slott 
o Synkronisera aktiviteter och bemärkelsedagar 
o Bidra till, och upprätthålla en god och öppen dialog 

 
Du är… 
... en person som tycker om hantverk och inser värdet av en hållbar livsstil. 
... ansvarstagande och ser vad som kan behövas i verkstan för att visa en proffsig display 
och våra aktiviteter på bästa sätt. 
... serviceminded och tillmötesgående med kunden i fokus. 
... lösningsorienterad, allt är möjligt, det gäller bara att hitta ett bra sätt att nå dit. 
 
 
Låter det som att just du är klippt och skuren för tjänsten? 
Skicka din ansökan till jobba@hesselbykrukmakeri.se 
Vi ser gärna att du skickar personligt brev, CV och bilder på dina skapade alster. 


