
F E R I E A R B E T E  2 0 1 9  

 

 

Var vill du jobba? 

□ Arvidsjaur                 □ Abborrträsk 

□ Moskosel                  □ Glommersträsk 

 

Vilken period kan du jobba? 

□ Period 1                    □ Period 2 

□ Period 3                    □ Period 4 

 

I vilka arbetsområde vill du jobba?     

               

Område 

Första 

hand 

Andra 

hand 

Inte 

alls 

Lokalvård                □ □ □ 

Barnomsorg □ □ □ 

Äldreomsorg             □ □ □ 

Badhus/ Golfklubb      □ □ □ 

Turist/Försäljning       □ □ □ 

Parkarbeten □ □ □ 

 Let´s Go Kids   □ □ □ 

Kulturen   □ □ □ 

Föreningsarbete   □ □ □ 

 

 

 

Vilka Språkkunskaper har du? 

 

Modersmål: _________ Andra: ___________ 
 

 

Har du allergier eller handikapp som din 

arbetsgivare borde veta om? Om ja, vilka? 

 

_______________________________________________ 

 

I N F O R M A T I O N  

OM Feriearbete 

Feriejobben ger ungdomarna möjlighet att 

prova på olika yrken inför framtida studier. 

De ges möjlighet att tjäna egna pengar, det 

är utvecklande för individen, det ger 

möjlighet att knyta nya kontakter och ger 

arbetslivserfarenhet.  

Arvidsjaur Kommun erbjuder ungdomar 

födda 2002 och 2003 som är skrivna i 

Arvidsjaur kommun feriearbeten inom 

kommunal förvaltning och föreningsliv.  

Arbetets varaktighet är 2 veckor, fördelat 

på 6 tim/dag, alltså totalt 60 tim. Lönerna för 

feriearbetarna blir enligt nedan:  

Födda -02: 72 kr/tim Födda -03: 67 kr/tim 

 

PERIODER 

Period 1 – (v.25-26) 17 juni - 30 juni 

Period 2 – (v.27-28) 01 juli - 14 juli 

Period 3 – (v.29-30) 15 juli - 28 juli 

Period 4 – (v.31-32) 29 juli - 11 augusti 

 

DATALAG 

Med inlämning av en ansökan om 

feriearbete 2019 bekräftar du att 

informationen i ansökan är riktig och 

samtycker till att kommunen behandlar 

inlämnade personuppgifter enligt GDPR. 

Mer information finns på kommunens 

hemsida: www.arvidsjaur.se 

 

ANSÖKNINGSTID OCH INLÄMNING 

Ansökningstiden är från och med 27 mars 

till och med 23 april. Skicka in den här 

blanketten ifylld via e-mejl till  

feriearbete@arvidsjaur.se 

eller lämna blanketten i Resurscentrums 

brevlåda (på gamla sjukgymnastiken)  

 

Sista dag att tacka ja till feriearbete är 

13 maj. 

 

Namn:   _____________________________ 

Födelsedatum: _____________________________ 

Gatuadress:  _____________________________ 

Postadress:  _____________________________ 

Telefon:   _____________________________ 
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Information om behandling av personuppgifter 
 
Du har kontaktat Resurscentrum Arvidsjaurs kommun, för att söka feriearbete. För att kunna hantera ditt ärende så 
måste vi behandla personuppgifter om dig. Kommunen sköter samhällsfunktioner som enligt staten är av allmänt 
intresse, och det ger oss en rättslig grund för behandlingen. I ditt fall behandlar vi också personuppgifter med stöd av 
anställningsavtal. 
 
De uppgifter om dig som vi behandlar är namn, personnummer, adress, e-postadress, arbetsställe, kontonummer. 
Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras, från den 25 maj 2018, av EUs dataskyddsförordning och den 
svenska dataskyddslagen. 
 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med skatteverket, SCB, Försäkringskassan och arbetsgivare/förening 
och med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt 
ärende. Om personuppgiftsbiträden överför dina uppgifter till ett land utanför EU så är de skyldiga att se till att 
uppgifterna skyddas enligt EUs regler.  
 
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen sköter ditt ärende. Kommunen styrs av regelverket kring allmänna 
handlingar. Vi måste alltså följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. 
Dina uppgifter får sällan raderas och kan behöva sparas för all framtid. 
 
Personuppgiftsansvarig är KS. Du kontaktar Matts Good, matts.good@arvidsjaur.se 0960-15500 om du vill rätta, 
flytta eller radera dina uppgifter; ta tillbaka ett samtycke; tror att vi behandlat dina personuppgifter fel; vill invända 
mot, begränsa eller ha ut mer information om behandlingen. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud med 
frågor. Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@arvidsjaur.se eller Dataskyddsombudet, Arvidsjaurs kommun, 933 81 
Arvidsjaur. 
 
Vänd dig till Datainspektionen om du har klagomål på kommunens behandling av dina personuppgifter. 
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