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Evig Anställning
Arbetsgivare

Stiftelsen Evig Anställning
Korsvägen
412 54 Göteborg
www.eviganstallning.se

Arbetsort

Göteborg

Platsbeskrivning

Vi söker dig som vill forma morgondagens Station Korsvägen.
Tack.
Vi söker dig som vill vara mitt i. Mitt i knutpunkten. Mitt i korset.
Mitt i Korsvägen. Vi söker dig som vill vara där. Mitt i. Du som
inte tvekar. Tack för det! Tack för att du inte tvekar! Tack för att
du vågar! Tack!
Vi tror att du vill. Vi tror att du vill forma. Vi tror att du vill skapa,
vara med, ta en ton, dra en vits. Tack för det! Tack för att du vill!
Tack för den kreativiteten! Tack för musikaliteten! Vi tror att du är
musik. Hela du är musik. Hela den här stan är musik. Här har alltid
funnits musik. Du är en del i den musiken. Du vill vara det. Tack
för det! Tack för musiken! Tack för att du vill vara med och forma
Station Korsvägens takt, ton, melodi!
Vi tror att du är en person som älskar havet. Vi tror det. Vi inte
bara tror det, vi vet det. Alla älskar havet. Du vill vara vid havet. I
havet. Vid havet. I staden som ligger vid havet.
Det doftar. Känner du? Någonting doftar. Vi känner. Det är tång.
Du är tång. Du vill vara tång. Du skall vara tång. Äta tång. Man
kan äta tång. Det vet du. Tack för att du vet! Tack för tången! Tack
för doften av tång! Tack för hamnen! Tack för havet! Där står du.
Mitt i. Vad står du där som? Som en räka! En positiv räka! En
flexibel räka! En prestigelös räka! En målinriktad räka! Tack för
det! Tack!
Vi tror att du är ett event. Ett event i eventet. Mitt i. Där står du!
Tack för det, tack för att du står där!
Ja, visst, vi använder oss av utropstecken! Visst! Titta! Känner du
igen dig! Du är ett tecken! Ett utropstecken! Detta är ett tecken!
Du anar. Du anar rätt. Detta är ett jobb. Ett heltidsjobb. Du hör!
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Du hör rätt! Ett arbete. Ett arbete i arbetarstaden Göteborg. Det
låter! Visst låter det! En anställning. En fast anställning. En evig
fast anställning. Ett tecken! Ett tecken i tiden. Ett tecken från tiden,
från en annan tid, från en svunnen tid, men herregud, ett tecken
bara! Tack!
Det här låter, det här låter verkligen, det här låter som musik,
musik som kommer från havet, doft från havet, takt från havet,
melodi från havet! Tveka inte, sök, vi längtar efter dig, vi behöver
dig, vi söker dig, vi älskar dig, vi älskar din noggrannhet, din doft,
din profil, din hållning, din positiva hållning, din sociala förmåga,
ditt stora engagemang för att vilja vara med och utveckla
Korsvägens utbud. Korsvägens själ. Korsvägens möjligheter.
Korsvägens ton. Takt. Eventet. Det stora eventet. Det enorma
eventet. Du brinner för eventet. Du växer. Vi växer. Allting växer.
Ingen vet vart det slutar. Ingen vet vart det började. Varför det
började. Vem det var som började. Ingen vet vem som kom på det.
Ingen vet vem som kom på själva idén, startade upp allt det här. Vi
vet inte. Vi är oroliga. Vi orkar inte mer.
Vi tror att du ser, vi tror att du ser oss, vi ser att du ser oss. Våra
tillkortakommanden. Vi tror att du hör oss. Vårt höga tonläge. Vår
rädsla. Vår oförmåga. Du tycker om Göteborg. Visst, det gör vi
också. Det har vi alltid gjort. Alla tycker om Göteborg. Tycker vi
om Korsvägen? Svår fråga. Hjälp oss. Sök tjänsten. Ovanligt. Vi
vet. Men det är ett jobb, ett helt vanligt jobb. Kanske inte helt
vanligt. Det är fritt. Ett fritt uppdrag. Vi tror att du är fri. Vi tycker
det låter så. Du låter fri. Ser fri ut. Pigg. Vänlig. Öppen.
Vi orkar inte mer. Sök. Ta över. Tack.
Varaktighet

Tillsvidareanställning

Arbetstid/Varaktighet

Heltid

Lön

Månadslön

Sista ansökningsdag

2025-12-15

Övrigt om ansökan

Tillträde 2026-03-15

Ansökan via webb

www.eviganstallning.se

Kompetens

Kompetensord behövs ej/saknas

POST
Arbetsförmedlingen
Box 7273
402 35 Göteborg

BESÖK
Järnvägsgatan 3, Vån 1

TELEFON
077-1600000
010-4872764 (direkt)

FAX
010-4860100

