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Viking Line anställer över 500 sommarjobbare 
 
Viking Line anställer även i år ett stort antal sommarjobbare, omkring 530 personer. 
Av dessa jobbar majoriten ombord. Sommarjobben på de röda båtarna har lockat 
många sökande, och rederiet har fått över långt över 1000 ansökningar. Ett tecken på 
Viking Lines popularitet som arbetsgivare är även att personalen i genomsnitt jobbat 
för rederiet i närmare 20 år. 
 
Sommarjobb på Viking Lines fartyg erbjuder en unik arbetsmiljö samt en stark och nära 
arbetsgemenskap. På fartygen kan man jobba i över 40 olika yrkeskategorier. Den största 
delen av sommarjobben består av restaurang-, hotell- och butiksuppgifter.  
 

– Det är alldeles speciellt att jobba ombord på fartygen, och de intensiva 
arbetsperioderna resulterar i en sammansvetsad arbetsgemenskap. Det är ett 
socialt gäng med en stark känsla av samhörighet, säger Viking Lines 
sjöpersonalchef Mikaela Björkholm. 

 
Utöver jobben ombord erbjuder Viking Line över hundra sommarjobb inom 
landorganisationen i Finland, inklusive Åland, samt i Sverige och Estland. De flesta av 
jobben finns inom kundbetjäning och administration. Just nu går Viking Line igenom alla 
ansökningar och förbereder sig för intervjuer. 
 
En stor del av sommarjobbarna fortsätter i Viking Lines tjänst antingen kommande somrar 
eller som vikarier under året. Många av rederiets nuvarande arbetstagare har inlett sina 
karriärer som sommarjobbare. Personalen på de röda båtarna trivs också länge ombord: de 
anställda har i medeltal jobbat närmare 20 år för Viking Line. 
 
Serviceattityden viktig 

Typiska jobbsökande är studerande mellan 22 och 24 år. Sommarjobben gör det möjligt att 

pröva alldeles nya typer av jobb, och därför finns det allt fler sökande som har planer på att 

byta bransch eller som söker nya utmaningar. De långa arbetsperioderna respektive långa 

ledigheterna gör sommarjobben möjliga för personer i hela Finland, Sverige samt Estland. 

Vid sidan av utbildning och språkkunskaper är serviceattityden ett av de viktigaste 

kriterierna, och därför betonas värderingar och hantering av kundservicesituationer redan i 

intervjuskedet. Sommarjobbarna får ingående skolning i sina arbetsuppgifter. Anställda vid 

Viking Line genomgår dessutom rederiets säkerhetsutbildning, eftersom alla personer som 

jobbar på sjön också har en säkerhetsfunktion ombord.   
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