Intresserad av att söka feriearbete i Degerfors kommun 2017.
Degerfors kommun erbjuder denna sommar ferieplatser i Degerfors, Åtorp och Svartå till samtliga elever
som avslutar årskurs 9 och är skrivna i Degerfors kommun.
•

Ferieperioden är under veckorna 25-33 och sker i tre perioder:
o Period 1= vecka 25-27
o Period 2= vecka 28-30
o Period 3= vecka 31-33

•

Feriearbetena är på 50 %, dvs. man arbetar halvtid.

•

Lön Feriearbete 2016 är 63 kr/tim om du är under 18 år. 70 kr/tim om du fyllt 18 år.

•

Ansökan sker via Ferieförmedlingens förtryckta ansökningsblankett och sista
ansökningsdag är den 31 mars 2017. Blanketten finns att hämta hos Studie och
yrkesvägledare, receptionen kommunhuset i Dfs, Degerfors Bibliotek samt
www.degerfors.se

•

Urvalsprocessen sker genom att Ferieförmedlingen sorterar efter den rangordning av
intresseområden du gjort i din ansökan. Därefter görs en matchning gentemot arbetsgivarens
önskemål. Hänsyn tas ej till personrelationer, släktskap eller personönskemål från arbetsplatserna.

•

Du, tillsammans med några andra ungdomar kommer att bli kallad till en information på tilldelad
arbetsplats under v 17-18. Du får då också möjlighet att ställa frågor till personalen om det är
något du undrar över.

•

Du kommer ca en till två veckor senare att få besked om schema och arbetsperiod från din
arbetsplats.

•

OBS! Du kan bli erbjuden feriearbete på annan ort än där du bor (Degerfors, Svartå eller
Åtorp) och Degerfors kommun/Ferieförmedlingen står inte för transport till och från
arbetet i dessa fall.

•

VIKTIGT! Sista ansökningsdag är den 31 mars, 2017. (Ansökningar inkomna efter den 31
mars kommer inte att ingå i urvalsprocessen.)
Ansökan skickar du till: Degerfors kommun, 15. Ferieförmedlingen, 693 80 Degerfors
För mer information kontakta: Anna-Lena Vestervall 0586-481 52, Jonas Backman 0586-484 38.

Ansökningsblankett FERIEARBETE sommaren 2017

För att få söka krävs det att du går i nionde klass och är skriven i Degerfors kommun

Namn:

Personnr:

Adress:
Postnr:

Ort:

Telnr:

Mobilnr:

E-mail:
Klass:

Skola:

Rangordna vad du helst vill jobba med: Numrera 1,2,3 osv.
Barn
Djur
Parkarbete
Turism/Dressin

För att arbeta inom Turism/Dressin krävs bra kunskaper i engelska.

Vaktmästare
Äldreomsorg/Vård
Rangordna ferieperiod du helst vill arbeta: Rangordna 1,2,3 osv.
Period 1, v 25-27
Period 2, 28-30
Period 3, 31-33
Övrig info: (ex. period du ej kan arbeta, allergier mm)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Informationsträff

Ferieförmedlingens anteckningar

Arbetsplats:
Handledare:
Telefon:
Datum:
Tid:
Ansökan oss tillhanda senast 31/3 skickas till: Degerfors Kommun, 15 Ferieförmedlingen
69380 Degerfors.

Handläggare: Anna-Lena Vestervall 0586-48152

Degerfors Kommun
Feriearbete
Medgivande vårdnadshavare
Enligt arbetslagstiftningen är vårdnadshavares medgivande/samtycke
en förutsättning för att minderåriga ungdomar ska kunna beredas
anställning, detta gäller även kommunens Ferieanställningar.

Vårdnadshavare för : …………………………………………..
Namn + personnummer för ungdom medgivandet avser

Vårdnadshavares datum och underskrift:

…………………………...
Datum och Underskrift

……………………………
Namnförtydligande

Blanketten skickas (adress – se nedan) till Ferieförmedlingen tillsammans med Ferieansökan.
Ferieförmedlingen
15 IFO
693 80 Degerfors

