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Sommarjobb för ungdomar 2017
Sommarjobb erbjuds till dig som är folkbokförd i
kommunen och född 2000 och 2001.
Under sommaren 2017 kommer 50 sommarjobbsplatser att fördelas i Svalövs
kommun. Syftet är att ge skolungdomar en introduktion i arbetslivet. För Svalövs
kommun är det också en möjlighet att presentera sina verksamheter och väcka
intresse till ungdomar för att i framtiden arbeta inom den kommunala verksamheten.

Var?
Sommarjobben som erbjuds finns bland annat inom områdena barnomsorg,
äldreomsorg, park- och trädgårdsarbete, föreningsverksamheter samt inom kost och
städ. Enstaka diverse arbeten inom andra områden kan förekomma.
Eftersom antalet sökande ofta är fler än antalet platser så kan inte alla erbjudas
sommarjobb, vi rekommenderar därför att ni aktivt söker andra jobb. De sökande som
inte tidigare haft jobb inom kommunen kommer prioriteras.
Sommararbetet omfattar två perioder:
Period 1: 12/6-3/7
Period 2: 17/7-4/8
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Du har möjlighet att erhålla plats under en av perioderna, för att så många som möjligt
ska få chansen till ett sommarjobb. Midsommarafton är en ledig dag, den infaller för
dig som arbetar under den första perioden. (Därför jobbar du en dag längre mot slutet)

Hur mycket arbetar man?
Du arbetar 4 timmar om dagen i tre veckor, sammanlagt 60 timmar. För de som får
park- och trädgårdsarbete kommer arbetstiden vara 6h/dag, i 2 veckor.
Ansökan senast 24 mars
Skriv ut din ansökan och skicka till:
Suzana Majetic Arbetsmarknadsenheten
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv
Eller skicka in din ansökan direkt via webben. Läs mer på www.svalov.se
Vid frågor eller funderingar, vänligen kontakta mig på nedanstående
telefonnummer/epost.
Suzana Majetic, ungdomskoordinator
tel: 0418-47 50 41
epost: suzana.majetic@svalov.se
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Preliminärt kommer de som ansökt att få besked i april månad. Har du inte fått besked
andra veckan i april så innebär det att vi tyvärr inte kunnat erbjuda dig något sommarjobb.
Alla sökande kommer att få skriftligt besked angående sökt sommarjobb.

Lön
Timlönen är 69 kr/tim för 16-17 åringar (OBS! lönen är från 2016). Det tillkommer
semesterersättning, men ingen OB-ersättning utgår. För att din arbetsgivare inte ska göra
avdrag för skatt behöver du lämna ett intyg, se aktuell länk nedan. Lönen kommer att
utbetalas månaden efter att du arbetat.
Det utgår ingen ersättning för eventuella resor som du behöver göra för att komma till/från
jobbet.

Relevanta länkar
Viktigt att tänka på! Ansök om utdrag ur belastningsregistret i god tid, det brukar ta ca 2
veckor handläggningstid.
Om du ska jobba inom skola/barnomsorg behöver arbetsplatsen ett utdrag ur
belastningsregistret innan sommarjobbet kan påbörjas:
http://www.polisen.se/Global/www och Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/Enkla
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blanketter i Acrobat
4.0/RPS_442_3_1202_Utdrag_ur_BR_for_enskild_paragraf_9_1st_Skriv_ut_och_fyll_i.pd
f
Kan vara bra att ansöka om ovanstående i samband med sin sommarjobbsansökan.
Om regler kring arbete för minderåriga:
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/sa-far-barn-och-ungdomararbeta-broschyr-adi043.pdf
Blankett för utbetalning av lön utan skatteavdrag:
http://www.skatteverket.se/download/18.3152d9ac158968eb8fd272f/1481191650088/intyg
-for-utbetalning-av-lon-utan-skatteavdrag-skv434-utgava05.pdf

