Checklista för att ta sig till jobb
Vet du vad du vill jobba med när du är klar med skolan? Vilken bransch är du nyfiken på?
Kan du hitta något extrajobb nu som ger värdefull arbetslivserfarenhet?
Vill du bara ha ett jobb, tjäna lite pengar? Bra, de flesta jobb kan ge värdefulla erfarenheter.
Vad kan du göra utan att få betalt, som ger bra erfarenheter och kontakter? idrott, musik, politiskt engagemang, ideella
uppdrag i föreningar, praktik utan lön på företag. Värdefullt på ditt CV!
1 . Vad kan man jobba med? Var och hur vill du jobba, vad är viktigt för dig? Lista arbetsgivare
• Skriv ner alla jobb och arbetsgivare som du kan komma på (se exempel nedan).
• Fråga alla du känner om tips på jobb, fråga vad som var bra och mindre bra med de jobben.
• Prata med arbetsgivare eller personer du känner som har jobb, vad innebär det att jobba hos dem? Vad kan man göra?
Vad krävs för att få jobba där? Vilka av dessa är du mest/minst intresserad av?
• Vad är du bra på? Var och hur vill du jobba? Fundera, hur viktigt är det för dig med: lön, restid, arbetsmiljö (utomhus
inomhus), jobba själv eller med andra, arbetstider, jobb på visst företag, arbetsgivare, bransch.
• Sök och skriv lista på många arbetsgivare som passar dig bäst. Gå in på arbetsgivares hemsida. Söker de sommarjobbare,
extrajobbare? Hur vill arbetsgivaren att man ansöker? Leta rätt på namn, telefonnummer, mailadresser – skriv in i din lista.
2. Förbered
• Skriv CV och personligt brev. Be andra vuxna, äldre syskon, lärare eller klasscoacher att läsa igenom.
• Gå igenom dina kontakter. Känner du någon, eller någon som känner någon som arbetar för en arbetsgivare som du är
intresserad av?
• Berätta för alla att du söker jobb, vad du är intresserad av. Dela på sociala medier, be om tips från vänner och bekanta.
• Lägg upp en profil på LinkedIn. Där skriver du in ditt CV och lägger till dina kontakter.
3. Ta kontakt - ring, maila, besök många!
• Ring arbetsgivaren, fråga efter personalchef eller den som ansvarar för att anställa. Kolla hur man ansöker hos dem.
• Tänk – hur kan jag hjälpa dem? Presentera dig och vad du är intresserad av. Om de har en annons, fråga specifikt om det
jobbet (arbetstider etc). Berätta att du verkligen är intresserad av dem, (berätta gärna varför), du finns tillgänglig för jobb
och gärna skulle arbeta hos dem.
• Fråga om möjlighet att träffas. Fråga om mejladress för att skicka CV och personligt brev. Ta namnet på den du pratar med.
• Fråga vad som krävs för att få jobb, när och hur man ansöker, om de kallar till intervju.
• Maila om du inte får tag på personer på telefon. Prova att ringa efter ett par dagar, hänvisa till ditt mail. Se vidare om
ansökan på nästa sida.
• Om du tänkt besöka t ex en butik, ett café, ring gärna innan. Fråga vem som ansvarar för rekrytering, när den personen är på
plats. Fråga om namnet på den du pratar med. Sedan kan du gå dit, säga att du pratat med den personen, säga att du skulle
träffa den person som ansvarar för rekrytering. Förbered frågor, ta med CV, som du kan lämna i slutet på samtalet.
4. Skicka ansökan
• Kolla hur man ansöker hos den arbetsgivaren. Ofta skriver man ett personligt brev i mailet och bifogar ett CV. Anpassa
ansökan efter jobbet och arbetsgivaren. Ibland sker ansökan på andra sätt, till exempel genom att fylla i webformulär.
• Skriv gärna att du har pratat med den person du haft kontakt med på telefon eller mail.

5. Följ upp ansökan
• Om du sökt på en annons, vänta ca en vecka, ring och fråga om de har sett din ansökan och fråga hur de går vidare.
• Om du skickat in en spontanansökan, vänta några veckor innan du hör av dig och frågar om behov hos dem.
• OBS! Undvik att ringa för många gånger, det kan uppfattas som tjatigt.
6. Intervju
• Läs på om arbetgivaren, förbered svar på frågor, egna frågor som du skrivit ner i anteckningsblock du tar med. Kom i tid,
lägg undan mobilen, se glad ut, titta i ögonen, anteckna svar och viktig information under intervjun. Tacka!
Exempel på sommarjobb och extrajobb.
Jobb

Arbetsgivare - exempel

Brevbärare, reklamutdelare

Postnord, Bring, Svensk direktreklam, etc.

Event/evenemang (konserter, idrottsevenemang företagsfester)

Bemanningsföretag som peoplepartner.se

Jordgubbsplockare, andra säsongsjobb i jordbruk, skogsbruk

Kolla annonser, sök företag på nätet, via kontakter

Kundtjänst

Energibolag, telebolag, bredbandsbolag, etc.

Säljare – telefon

Säljföretag, telemarketingföretag, bemanningsföretag

Säljare – jordgubbar, marknader,

Mindre företag, bemanningsföretag

Butiksbiträde

Klädbutiker, matbutiker, etc.

Kafé, restaurang – servering, disk,

Caféer, restauranger, hotell

Reception

Hotell, vandrarhem, camping

Städning på företag, rumsstädning

Städföretag, bemanningsföretag, mindre företag

Vårdbiträde, äldrevård etc

Vårdföretag, kommun, landsting, äldreboende

Kommunen – parkarbete, skola, administration, vård etc

Stockholms stad etc.

Fastighetsförvaltare – vaktmästare, parkarbete

Fastighetsbolag, kyrkogårdar, vandrarhem, camping

Bygg, sanering

Byggföretag, saneringsföretag

Industrijobb

Verkstad, fabrik

Lagerarbete, order, packning

E-handelsföretag, tillverkningsföretag med lager,

Jobbsiter
jobb.blocket.se

stepstone.se

monster.se

jobbsafari.se

sommarjobb.se

careerbuilder.se

jobbaextra.se

arbetsformedlingen.se

Bemanning och rekryteringsföretag
Manpower.se

lernia.se

adecco.se

randstad.se

amendo.se (ekonomi)

poolia.se

proffice.se

peoplepartner.se (event)

swesale.se (försäljning)

uniflex.se

googla ”bemanning” …

Här kan du läsa med om dina rättigheter när det gäller jobb: http://ung.lo.se/

