
UNGDOMARNAS INFORMATIONS- OCH

RÅDGIVNINGSTJÄNST REIMARI
 

SOMMARARBETE?
HÄR ÄR INFO



Att söka efter sommararbete kan vara tufft.
Vad borde man göra när man får en

intervju?

Finns det regler som gäller alla platser? Hur
är det med rättigheter och skyldigheter?

Lönen?

Här är Reimaris tips!



ATT SÖKA JOBB

Man kan söka arbete från många
olika platser- från föräldrarna
eller vårdnadshavare, andra

bekantta eller från olika sidor på
sociala medier och nätet som

t.ex. Duunitori
 

Kommunerna har oftast också
egna sommarjobb för unga som
man kan söka från Kuntarekry

Oberoende av 
arbetsplats måste 

ansökan vara på ett 
klart och 

tydligt språk, 
lämplig men också 

personlig 
för arbetsplatsen

 
CV är alltid bra att 
koppla till ansökan

 
Man ska också vara 

beredd på att CV:n eller 
ansökan måste på vissa 

platser vara i 
form av en video.

 
Det är bra att söka 

till flera olika jobbplatser 
och yrken.

Vissa platser tar endast 
emot personliga ansökan 

via e-post



INTERVJUER:
VAD BORDE MAN GÖRA?

Vad du behöver
med:
CV:n

 
Senaste

arbetsintyg
 

Möjliga
referenser 

 
Antecknings-

material 

Klä och smink dig lämpligt. 

Var färdig och svara på 
olika frågor.

Läs information och 
arbetsplatsen i förväg.

Ta din tid att svara på 
fårgorna som ställs.

Kom ihåg ögonkontakt!

Kom i tid!
Visa intresse!

Var öppen och ärlig!

Var dig själv

Betona dina styrkor.



DU FICK ETT
ARBETE.

VAD HÄNDER
SEN?

Gör dig färdig för första arbetsdagen

med att sova tillräckligt och med att

packa väskan om det behövs 

Lägg på dig bekväma men lämpliga

kläder om inte arbetsplatsen har

skiljda arbetskläder

Kom i tid till arbetet

När du undertecknar arbetsavtalet läs

igenom det noggrant och kolla att al

information är rätt 

Våga fråga om du undrar

Var social och vänlig mot dina nya

arbetskamrater

Ta emot råd

Lyssna noggrant och svara när någon

tilltalar dig

Kom ihåg att misstag händer och att

man kan alltid lära sig från dem

Skaffa ett skattekort och ta den med

till arbetsplatsen

Alla arbetsplatser har ofta egna

regler men lämna gärna telefonen i

omklädningsrummet eller väskan om

du inte behöver den för arbetet



LÖNEN FRÅN A TILL Ö

Skaffa ett skattekort och
kolla skattprocenten

 
Kolla från arbetsavtalet mm.

lönens storlek, när lönen
betalas och möjliga
anställningsvillkor Man får fråga om 

lönen på intervjun
 

Kolla alltid 
löneutdraget 

igenom noggrant
 

Ha koll om 
inkomstgränsen om 

du får 
bostadsbidrag eller 

studiepeng
 



Rättigheter och skyldigheter är
bra att komma ihåg på alla

arbetsplatser!

RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Rättigheter Skyldigheter
Lön 

enligt arbetsavtal och
till minimivillkoren

 
Till det skydd lagen
och kontraktet ger

 
Att bli medlem i
organisationen

 
Till frisk och

säker arbetsmiljö

Att jobba
noggrant

 
Håll dig till arbetstider

 
Följer arbetsledningens

instruktioner
 

Vägra att engagera med
konkurrerande aktiviteter

mot arbetsgivaren
 

Behåller affärs- och
yrkeshemligheter

 
Att ta hänsyn till

arbetsgivarens intresse
 



Det här var Reimaris tips 
för ungdomar 

som börjar arbeta! Om 
du har flera frågor eller behöver 
mera hjälp är Reimari öppet på 

tisdagar och torsdgar från kl.12-16 
och på onsdagar kl.14-18 utan 

tidsreservering.

NÅJAA! 
NU VET DU!


