Ovenavaajan info

ILTA

OVENAVAUSINFO

Martinlaakso ilta

Kiitos että olet täällä. Työsi on tärkeää.
Muista hymyillä ja toivottaa hyvää iltaa tulijoille!

1. Saavu ajoissa paikalle (5 min ennen vuoron alkua), jolloin uimahallin ovet
ovat vielä auki. Hallin ovet suljetaan klo 17.00.
2. Ota aulasta itsellesi tuoli oven läheisyyteen. Ohjekansio löytyy tuulikaapin
ilmoitustaululta
3. Vuorosi alkaa klo 17.00. Tehtävänäsi on avata ovi saapuville asiakkaille ja
varmistaa että henkilö on tulossa Vandersin uinteihin.
4. Yleisöuintiaika loppuu klo 17.30 ja heidän on poistuttava hallista klo 18.00
mennessä. Valvojat huolehtivat tästä.
5. Voit päättää vuorosi kun ohjaaja tulee sinulle ilmoittamaan siitä. Lauantaisin
vuoro päättyy noin klo 19.30 ja sunnuntaisin noin klo 19.50.

Kysymyksiä tai yllättäviä tilanteita. Kiiruhda altaalle ohjaajan luokse.

Myyrmäen uimahallin laitoshuoltaja
0400-661573

INFO FOR
evening

THE

DOORMAN

Martinlaakso

Thank you for being here. Your volunteer effort is
important. Please remember to smile and greet everyone
as you let them in!

1. Please arrive early (5 min before the start of the shift), so that the front doors
are still be open. The doors will be closed at 17.00
2. You may take a chair from the lobby and place it near the front door, if you
wish. The instructions manual can be found hanging from the pin board near
the entrance.
3. Your shift starts at 17.00. Your job is to open the door for arriving customers
and to make sure they are here to attend a Vanders course.
4. The pool area for other than Vanders customers will close at 17.30 and they
need to exit the building by 18.00. The life guards will take care of this.
5. An instructor will come and let you know once you are done. On Saturdays
you can leave around 19.30 and on Sundays around 19.50.

Any questions or surprising situations? Hurry to the pool and ask an
instructor.

Technical staff of Myyrmäen uimahalli
0400-661573
(they also take care of Martinlaakso)

OHJEET (helppo Suomi)

Martinlaakso ilta

Kiitos kun tulet.
Hymyile ja tervehdi kaikkia!

1. Tule paikalle klo 16.55. Älä myöhästy. Ovet ovat lukossa klo 17.00 alkaen.
2. Ota tuoli oven viereen. Ohjeet löytyvät kansiosta (seinällä).
3. Aloita klo 17.00. Avaa ovi ja varmistaa että hän tulee Vandersin uinteihin.
4. Uimahalli suljetaan klo 17.30 ja heidän on poistuttava talosta klo 18.00.
Valvojat tekevät tämän. Vain Vandersin uimarit saavat olla sisällä.
5. Ohjaaja kertoo sinulle kun voit lähteä. Lauantaisin vuoro päättyy noin klo
19.30 ja sunnuntaisin noin klo 19.50. Odota lupaa poistua.

Kysymyksiä? Kysy ohjaajalta.

Myyrmäen uimahallin laitoshuoltaja
0400-661573

