FERIEJOBB SOMMAREN 2021
Är du född 2003 – 2006 så har du möjlighet att söka feriearbete i Arjeplogs
kommun. I första hand prioriteras du som är 16 och 17 år gammal. Du som
är född 2006 tilldelas feriejobb i mån av plats och i sista hand du som fyllt 18 år.
Du kan söka jobb inom någon av de kommunala verksamheterna.
På blanketten ”Ansökan om feriearbete sommaren 2021” skriver du på vilken arbetsplats du
önskar att arbeta på i första hand, i andra hand osv. Du kan skriva max 3 alternativ.
På blanketten ska du även fylla i vilken period du önskar att arbeta.
Använd gärna punkten ”Övriga meriter”. Till ex. påbörjad utbildning, specifika
intressen/kunskaper, körkort, om du föredrar vårdarbete, praktiskt arbete, eller liknande.
Du får jobba 6 tim/dag under 3 veckor.
För att kunna ansöka om ett feriejobb måste du ha ett personnummer. Har du inte det, kan du
ansöka om ett tillfälligt personnummer hos Skatteverket. Du kan också bifoga en kopia på ditt
LMA-kort där det under punkt 7 står AT-UND. Ansökningsblanketter där personnummer inte
är ifyllt kommer skickas tillbaka till den sökande. Du måste vara skriven i Arjeplogs kommun
Om du beräknar att du kommer att tjäna mindre än 20 134 kr under 2021 kan du begära
befrielse från skatteavdrag.
Sommaren är uppdelad i tre perioder med start den 14:e juni 2021:
Första perioden: 14 juni – 2 juli
Andra perioden: 5 juli – 23 juli
Tredje perioden: 26 juli – 13 augusti
Ansökningsblankett för feriejobb finns även på Hornavanskolan, Kyrkholmskolan och
Medborgarservice på Tingsbacka. Blankett finns för nedladdning på www.arjeplog.se/
feriejobb. För ytterligare information kontakta Medborgarservice, 0961-144 44.
OBS!
Fördelningen av feriejobben kommer att göras i den ordning som ansökningarna kommer in.
Med ovan nämnda prioritering.
OBS!
Sista ansökningsdag är söndag den 30 april, därefter tar vi inte emot några ansökningar.
Ansökan ska undertecknas av målsman om du är under 18 år.
Skicka in din ansökan till:
E-post: medborgarservice@arjeplog.se
Post: Medborgarservice, Tingsbacka, Storgatan 20, 938 31 Arjeplog.
Märk kuvert med ”Feriejobb”.

Ansökan om feriearbete sommaren 2021
Personuppgifter
Efternamn och förnamn

Personnummer

Gatuadress

Telefonnummer med riktnummer

Postnummer/Ort

Mobilnummer

E-mail (Ungdom) - För kommunikation runt feriejobb

E-mail (Målsman) - För kommunikation runt feriejobb

Ange dina önskemål på arbetsplats
1.
2.
3.

Önskar arbeta perioden (se sidan 1)
Första val

Andra val

Tidigare arbetsgivare
Namn och ort

Arbetsuppgifter

Fr.o.m.

T.o.m.

Övriga meriter
(Tex. Påbörjad Utbildning, Tidigare anställningar, Körkort, Intressen, mm)

Underskrift
Ort och datum

Sökandes underskrift
Målsmans underskrift

Ansökan kan skickas/lämnas:
• Med e-post: medborgarservice@arjeplog.se.
• Per brev: Medborgarservice, Tingsbacka, Storgatan 20, 938 31 Arjeplog.
Märk kuvert med ”Feriejobb”.
• Medborgarservice på Tingsbacka, Storgatan 20.

