FERIEARBETE 2018
Namn:

_____________________________

Födelsedatum:

_____________________________

Gatuadress:

_____________________________

Postadress:

_____________________________

Telefon:

_____________________________

Var vill du jobba?
□ Arvidsjaur
□ Moskosel

□ Abborrträsk
□ Glommersträsk

I vilka arbetsområde vill du jobba?

Område
Lokalvård
Barnomsorg
Äldreomsorg
Badhus/ Golfklubb
Turist/Försäljning
Parkarbeten
Kultur- och
föreningsarbete

Födda -01: 70 kr/tim Födda -02: 65 kr/tim

Andra
hand
□
□
□
□
□
□
□

Inte
alls
□
□
□
□
□
□
□

Har du haft ett feriejobb inom Arvidsjaurs
feriearbete förut? Om ja, var?
_______________________________________________

_________

Andra:

PERIODER
Period 1 – (v.25-26) 18 juni - 01 juli
Period 2 – (v.27-28) 02 juli - 15 juli
Period 3 – (v.29-30) 16 juli - 29 juli
Period 4 – (v.31-32) 30 juli - 12 augusti

DATALAG
Med inlämning av en ansökan om
feriearbete 2018 bekräftar du att
informationen i ansökan är riktig och
samtycker till att kommunen behandlar
inlämnade personuppgifter enligt
personuppgiftslagen 1998:204 PUL
därefter GDPR.

ANSÖKNINGSTID OCH
INLÄMNING

Vilka Språkkunskaper har du?
Modersmål:

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.

Arbetets varaktighet är 2 veckor,
fördelat på 6 tim/dag, alltså totalt 60 tim.
Lönerna för feriearbetarna blir enligt
nedan:

□ Period 2
□ Period 4

Första
hand
□
□
□
□
□
□
□

OM Feriearbete

Arvidsjaur Kommun erbjuder ungdomar
födda 2001 och 2002 som är skrivna i
Arvidsjaur kommun feriearbeten inom
kommunal förvaltning och föreningsliv.

Vilken period kan du jobba?
□ Period 1
□ Period 3

INFORMATION

___________

Har du allergier eller handikapp som din
arbetsgivare borde veta om? Om ja, vilka?
_______________________________________________

Ansökningstiden är från och med 29
mars till och med 23 april. Skicka in den
här blanketten ifylld via e-mejl till
feriearbete@arvidsjaur.se
eller blanketten lämnas i Resurscentrums
brevlåda (på gamla sjukgymnastiken)

