
 

 

 
“ สวนสนกุธมี Snoopy เรทสงู ทีพ่กัราคาประหยดั 

ทีเ่ทีย่วเยอะ กจิกรรมเพ�ยบ!” 

 

Company:  Valleyfair – Cedar Fair Park  

Shakopee, Minnesota  

www.valleyfair.com 

Address: 1 Valleyfair Drive Shakopee , Minnesota , 55379 

Type of Job: Amusement Park 

Position: • Food Service Associate 

Responsible for handling guest sales in a prompt, friendly manner and 

handle money and count out correct change. Also, responsible for 

preparation of food items, maintain a clean and orderly area including 

kitchens, front of house, guest area (seating area, condiment stands and 

patios) and cleanliness of the equipment.  

• Ride Operator  

Students will be operating rides, ensuring the safe and efficient operation 

of one or more rides. This includes enforcing rules, assisting guests with 

seating, giving safety instruction to our guests both in person and over a 

microphone, maintaining cleanliness of the park, sweeping, removing trash 

as well as other duties as assigned. 

 

https://goo.gl/maps/uL1hj9dJo1bDqENdA
https://www.valleyfair.com/
https://goo.gl/maps/fnKX56YwGnKEFV1RA
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• Lifeguard 

Responsible for all safety aspects of waterpark. Monitoring water conditions 

and guest behavior, enforcing safety rules and paying close attention to 

swimmer activities and behavior. Lifeguards may issue warnings when a 

visitor is creating an unsafe environment. Also assist new swimmers to help 

them safely enjoy the water. Student will receive a waterpark attendant wage 

($9.75 per hour) until successfully complete the lifeguard training program. 

Hourly Wage: $17   

Work Dates: Start Date 

 9 May – 5 June 2023 

End Date 

22 August – 7 September 2023 

 Minimum work duration:  See work dates 

English Level: 6 – 10 

Benefits: • FREE!! entry to the Valleyfair and Waterpark 

• FREE!! transportation to work and Social Security Office 

• FREE!! trips to Local shops, Grocery stores, and area attractions 

including Mall of America, the Minnesota Zoo, Canterbury Park, 

Minnehaha Falls, Sculpture Gardens, and the Twin Cities Metropolitan 

area. 

• FREE!! several free fairs and festivals located throughout the Twin 

Cities each summer. 

• FREE!! two set of uniforms. 

Housing: $50 per week 

• Dormitory styles, with up to 4 students per room (same gender).  

• Each floor has common restrooms and shower facilities.  

• If students would like to room with other individuals, you will need to 

communicate this through email correspondence with the housing 

department. 

  Bunk-style beds / 4 locker-style closets / a dresser / small refrigerator 

/ Wi-Fi / Separated heating & A/C 

  Kitchens & Television lounges each floor / Laundry (free) 

Housing Deposit: $100 (refundable) 
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Transportation 

to Worksite: 

Walking distance / Employer-Provided morning transportation 

Public 

Transportation: 

Bus / Bicycle / Taxi  

Interesting 

Places 

/ Attractions: 

• Mall of America: the largest shopping and entertainment complex in 

North America with more than 520 world-class retail stores and 

restaurants 

• More than 5 OUTLETs around Minneapolis! 

• Uptown Minneapolis: A historic landmark that students can hang out 

and take a great pictures. There’re H&M store / Thai Restaurant / 

Korean BBQ and BONCHON! 

• Lake Calhoun (Bde Maka Ska): Beautiful lake right next to the uptown. 

A place for chilling and activities, like canoeing, swimming & 

windsurfing, with adjacent parks & trails for biking, skating & more. 

• Cathedral of Saint Paul:  A replica of St. Peter's in Rome, landmark 

and mother church of Minneapolis. 

• Downtown Minneapolis: a business area and night life. 

• Minnehaha Falls: Be with nature with only 15 mins from the 

downtown.  

The Minnesota Zoo /  Minnesota Valley National Wildlife Refuge /  

Hyland Ski and Snowboard Area 

Requirement Food Service Associate / Ride Operator 

• Must be able to lift to 50lbs/22kgs and stand throughout the shift. 

• Must not have chemical allergy. 

• May require outdoor work in all weather conditions. 

Lifeguard 

• Must be able to swim at least 50 meters. 

• Students will be required to pass a lifeguard certification program 

which will include swimming, CPR, water rescues and a written exam. 
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https://goo.gl/maps/miKJA52k554MDLoWA
https://goo.gl/maps/KZsZMdJM5192CZXy8
https://goo.gl/maps/TduxMiUhVxEzP2Uu7
https://g.page/dineamazingthai?share
https://g.page/HobanKoreanBBQ?share
https://goo.gl/maps/9x2vG4xXRZoQCQUj9
https://goo.gl/maps/8EFG2srmBHAbmQrF6
https://goo.gl/maps/c354tQFDZi2HWez66
https://goo.gl/maps/zowjjv8dtT8jxSQh6
https://goo.gl/maps/qt2XKryuCPNFWjvF6
https://goo.gl/maps/cSafhBam4iCaoAtM9
https://goo.gl/maps/C1AMcknsXifniZWL8
https://g.page/HylandSki?share
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“…การไปครั้งนี้เราได�ลองเป�ดใจทําในสิ�งที่เราไม�กล�าทํามาก�อนหลายอย�าง ได�ใช�ชีว�ตกับคนที่ไม�เคยรู�จักกันมาก�อน
ตลอดเวลา 3 เดือน นั่นก็คือ เพ�่อน!! เราโชคดีที่มีเพ�่อนที่ดี น�ารัก และตลกสุด ๆ สามารถทําให�เร�่องเคร�ยด ๆ กลายเป�น
เร�่องตลกไปได� พร�อมช�วยเหลือตลอดเวลา  
 
และที่ประทับใจที่สดุคือ OEG พ�่ ๆ คอยถามไถ�ชวี�ตตลอดเวลาว�าเป�นอย�างไรจนเรากลับมาไทย ดูแลจนกระทั่งเอกสารที่ขอ
ไปให�มหาลัย สุดยอดไปเล�ยย เร�่องราวจะเป�นอย�างไรตามไปดูข�างล�างกันเล�ยย!!!!!...” 
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FULL REVIEW CLICK! 
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https://oegwep.link/rv-val-asa-fb-ovall
http://bit.ly/WATEmployerList

