
Välkommen till föreläsning 
om hur man kan söka sommarjobb



Hur söker jag sommarjobb då

Berätta att du söker sommarjobb för kompisarna grannen familjen, släkten, 
tränaren, ja alla som du springer på.

Kolla jobbsökarsajter, sociala medier och arbetsförmedlingen.

Kontakta arbetsgivaren direkt, 
ring eller besök.



Tips på sidor där du kan hitta lediga 
sommarjobb

• Sommarjobb genom Solna stad
www.solna.se/sommarjobb

• Arbetsförmedlingen – www.arbetsformedlingen.se 
• Sommarjobbsajt – www.sommarjobb.se
• Stockholms läns landsting – https://www.sll.se/jobb-

1/prao-och-sommarjobb/sommarjobb/
Mellan 1-25 mars är ansökan öppen på SLL

• APP – SOMMARJOBBA, innehåller jobb samt tips 
och råd!

http://www.solna.se/sommarjobb
http://www.sommarjobb.se/
https://www.sll.se/jobb-1/prao-och-sommarjobb/sommarjobb/


CV och personligt brev

• Varför vill du ha jobbet?
• Varför ska dom anställa dig?
• Berätta kort om dig själv.



•Skriv ett kort men personligt ansökningsbrev som fångar 
arbetsgivarens intresse!

•Lista också dina erfarenheter och personliga egenskaper 
i ett CV som är max en sida. 
Som person är jag lugn och trevlig. Jag tar ansvar och kommer i tid. Jag är duktig 
på att hålla ordning och är mycket motiverad till att jobba

• CV och personligt brev kan skrivas som ett dokument.

•Glöm inte dina kontaktuppgifter, ha en normal mejladress



Foto på Cv?!



Tänk på att 
arbetsgivare 
ofta kollar 
På sökandes 
Sidor på Social 
medier!



Dags för intervju, 
lite tips kommer här.



Inför intervjun, att tänka på.

• Förberedelser; kika på  företagets hemsidan och 
facebooksida.

• Prata med dina referenser, det kan vara tidigare 
arbetsgivare, tränare eller lärare.

• Förbered egna frågor.
• Ta reda på hur du åker 
dit och vem du ska träffa.



Tänk på detta

• Ta av jacka och keps/mössa
• Anpassa klädsel 
• Stäng av mobilen
• Kroppsspråk
• Ögonkontakt
• Rösten, tala tydligt
• Lyssna på frågorna
• Fråga om du inte förstår



Vanliga frågor

• Berätta om dig själv
• Vilka är dina starka sidor?
• Vad vill du utveckla hos dig själv?

(Bli bättre på).

• Varför vill du jobba här?
• Vad gör du på fritiden?



Att tänka på

• Både när du söker och får jobb är det viktigt att 
känna till dina rättigheter och skyldigheter. 

• Ställ inte upp på att arbeta svart eller "provjobba" 
gratis. 



..och här finns fler tips för stöd!

På dessa sajter hittar du värdefull information som 
kan vara bra för dig att veta som ska sommarjobba.

• LO:s ungdoms-sajt
• jobbkoll.se
• Kommunal Ung
• Arbetsmiljöverket
• Skatteverkets regler

http://www.lo.se/ung
http://www.jobbkoll.se/
http://www.kommunal.se/ung
http://www.av.se/teman/ung/
http://www.skatteverket.se/privat/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/430.4.39f16f103821c58f680007817.html


Bli en ovärderlig sommarjobbare!

Ett bra tips, om du vill ha möjlighet till arbete även efter sommaren, är att redan från 
början övertyga din arbetsgivare att han eller hon gjorde rätt val som anställde just dig. 

• Visa att du är motiverad och ivrig att komma igång. Kom i tid varje dag.

• Gå igenom dina arbetsuppgifter ordentligt så du vet att du lägger prioriteringarna på rätt 
ställe. Undvik använda mobilen på arbetstid. 

• Det är viktigt att komma överens med medarbetarna och uppfattas som en resurs när 
det kommer till lagarbete/samarbete.

• Lär dig av dina egna misstag men även av andras misstag.

• Se till att slutföra allt arbete i tid. Ge inga löften som du inte är säker på att du kan hålla. 
Då uppfattar andra dig som pålitlig, lojal och med integritet.



Vilka och hur många sommarjobb 
erbjuder vi i 
Solna stad?

Administration

Praktiskt 
arbete / 

Parkarbete

Service 
(Restaurang, 
Hotel, Butik)

Barn och 
fritid

Vård

Sommar
Entreprenör

Filmprojekt 
Solna stad

Målare/VVS/
Elektriker/ 
Mattläggare



Sommarentreprenör, vad är det? 

• Vad är skillnaden mot ett vanligt sommarjobb?

Du får tjäna dina sommarlovspengar på en idé som är din egen, själv 
bestämma dina arbetstider och ha riktigt roliga och lärorika dagar 
tillsammans med likasinnade ungdomar under en inspirerande kickoff 
tillsammans med drivna coacher! 

MER INFO HITTAR DU HÄR OM 
SOMMARLOVSENTREPRENÖRER; 

www.solna.se/sommarjobb



Filmprojekt som sommarjobb

http://www.youtube.com/watch?v=xrJGM0eFCqk

http://www.youtube.com/watch?v=xrJGM0eFCqk


Undrar du mer om sommarjobb?

www.solna.se/sommarjobb

08 746 10 00 Kontaktcenter

http://www.solna.se/sommarjobb
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