
 

Sveriges roligaste sommarjobb! 

Vill du ha ett omväxlande och spännande arbeta ska du jobba med oss 

som slussvärd på Strömsholms kanal i sommar!  

Strömsholms kanal är invigd 1795 och har i år verkat och haft öppet som vattenled i 226 år. Kanalen 

är sedan 1990 ett industrikulturminne, vilket innebär att vi varsamt och med hantverksmässiga 

metoder från cirka 1850 renoverar slussar, byggnader mm samt arbetar med slussning idag som vi 

gjort i över 200 år. Farleden är 11 mil lång och går från Mälaren i söder till Smedjebacken i norr. 

Kanalen sammanbinds av Kolbäcksån och 14 sjöar, den grävda delen är ca 11km och där finns 26 

slussar och dess vackra kulturmiljöer.  

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innehålla slussning av våra kunder som färdas längs 

kanalen, i kanoter, i olika fritidsbåtar, kyrkbåtar, ångbåtar med flera. Du kommer att berätta om 

kanalen för turister, göra olika former av sly-, park- och fastighetsskötsel och se till att slussmiljöerna 

är städade och attraktiva. Måla på våra fastigheter kan också vara aktuellt. Strömsholms kanal har ett 

besökscentrum på Skantzen i Hallstahammar, där vi även har ett kafé med servering, sysslor kan även 

ingå i den verksamheten. Även andra sysslor längs kanalen kan också bli aktuellt. Våra tjänster finns 

både i Fagersta-, Surahammar- och i Hallstahammars kommuner. 

Du är vårt viktiga ansikte utåt för Strömsholms kanal, så vi lägger stor vikt vid att du är 

serviceinriktad, flexibel och har ett utåtriktat sätt. Vi ser också att du är noggrann, då du ansvarar för 

att följa anvisningar för slussning samt säkerheten under slussningar. Du har daglig kontakt med 

turister både till sjöss och till lands under dina arbetspass. Internutbildning under cirka 3 dagar ingår i 

arbetet. 

Vi ser att du är minst 18 år fyllda och har körkort. Du har god fysik och är simkunnig med minst 200 

meter. Har du vana från sjöliv, är historiskt och tekniskt intresserad är det meriterande. Du gillar att 

arbeta utomhus i alla väder! 



Välkommen med din ansökan! 

Sista ansökningsdag är 31 mars. Du kan maila till carina@stromsholmskanal.se eller skicka till 

Strömsholms kanal AB, Box 29, 734 27 Hallstahammar. Bifoga ditt CV och personliga brev. 

Har du frågor ring gärna 0220-10011 eller 0703781121 
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