Handledning för ansökan om feriejobb

www.feriebas.se/boden

Innan du börjar din ansökan om feriejobb är det några saker du behöver ha koll på:

Har du en mailadress som du kollar regelbundet?
Du kommer att få ett erbjudande om ferieplats till den mailadress som du skriver i ansökan.
Därför är det viktigt att du har en mailadress som du kollar regelbundet. Vi kommer också att
skicka ett sms till dig när erbjudandet finns på din mail så det är viktigt att du fyller i rätt
telefonnummer.
Du får även ett Bekräftelsemail till den mailadressen du skrivit i ansökan.

Har du pratat med din familj om vilken period som det passar att du jobbar?
När du har tackat ja till din plats så kan du inte byta så det är viktigt att perioden passar.

Har du anmält ditt kontonummer till Nordea?
Bodens kommun har Nordea som bank. För att du ska få din lön utbetalt direkt på ditt konto
så måste du anmäla ditt till Nordea, enklast är att du gör det via den här länken:
https://www.nordea.se/anmalkonto
Annars kan du gå in till ett Nordea kontor och säga att du vill anmäla ditt konto eftersom du
kommer får utbetalningar från Bodens kommun.

Så här ska sidan se ut när du först kommer in.

Det första du behöver göra är att fylla i ditt personnummer. Efter det måste du läsa
information som finns i länken Läs mer om PUL/GDPR.
PUL står för PersonUppgifts Lagen och handlar om hur myndigheter och organisationer får
behandla dina personuppgifter. Dina personuppgifter är till exempel ditt namn och ditt
personnummer.
När du har läst igenom texten så klickar du i rutan ”Jag samtycker till registrering.” och
sedan på ”Gå vidare”.

Det nästa steget är att fylla i dina uppgifter. Här måste du fylla i alla rutor som har en (*) vid
sig. Om man inte fyller i den rutan kommer man inte vidare.

Här får du fylla i vilket program du går på och vilken skola du går på. Du får även fylla i
vilken årskurs du går i. Om du går på IM så väljer du alternativet ”Introduktionsprogram” i
rutan som handlar om utbildningsprogram.
I rutan för ”Övriga upplysningar” fyller du i om det är något som du tycker att arbetsplatsen
behöver veta om dig. Det kan handla om allergier eller om du har en funktionsnedsättning.
Om du inte fyller i rutan ”Övriga upplysningar” kan varken Bodens Kommun eller din
arbetsplats anpassas efter dina behov. Tänk på att det inte går att byta arbetsplats!
Rutan ”Är du aktiv i en förening, i så fall vilken?” är till för dig som är aktiv inom en
förening som erbjuder feriearbetsplatser och som vill sommarjobba inom föreningen.

Här ser du ett exempel på hur det kan se ut när du fyller i rutan som heter ”Personligt brev.”
Det är viktigt att du fyller i den här delen av ansökan så att din arbetsgivare kan få en bild av
vem du är.
Saker du ska ha med i ditt personliga brev:
-

Vad du kan
Vilket program du går
Dina intressen
Andra meriter
Hur du är som person

Här ska du välja vilka geografiska områden du önskar sommarjobb. Det viktiga när du väljer
vilket område du kan jobba i är att du ska kunna ta dig dit.
Men om du till exempel bor i Unbyn och gärna vill ha ditt feriearbete i Unbyn så kryssar du så
klart i Unbyn.

I det här steget får du välja inom vilket arbetsområde du vill jobba. Om du klickar på ”Visa
mer” så finns det en beskrivning av vilka arbetsuppgifter som brukar ingå i jobbet.
Du kan välja hur många områden du vill! Och ju fler arbetsområden du väljer desto större är
chansen att du får ett jobb som du verkligen vill ha.
Sommaren 2018 finns det inga arbetsplatser där man behöver ha ett utdrag ur
belastningsregistret.

Nu är det dags att välja vilken period du vill jobba. Här är det viktigt att tänka på att prata med
din familj innan så att ditt feriejobb inte krockar med familjens planer.
Du kan välja alla tre perioder men då kan du inte styra vilken period du får. Det går inte att
byta period när du tackat ”Ja” till erbjudandet om feriejobb.

Nu är du snart klar med din ansökan om feriejobb!
Men först måste du klicka på den gröna knappen och granska din ansökan. Det är väldigt
viktigt att alla uppgifter stämmer så att du får ditt erbjudande och kan tacka ja i tid.

Så här ser det ut när du granskar dina uppgifter.

Om du upptäcker något som inte stämmer så klickar du på ”Tillbaka-” knappen och ändrar
det som har blivit fel. Om allting stämmer så klickar du på ”Skicka ansökan-” knappen.

Det sista steget är att gör din helt egna önskelista!
Här väljer du vilken arbetsplats du skulle vilja jobba på.
Du kan önska tre arbetsplatser men det är inte säkert att du får jobba precis där.

Nu är din ansökan inskickad! Om du vill ändra något i din
ansökan så kan du göra det fram tills sista ansökningsdagen.
Du kommer att få ett erbjudande om sommarjobb till mailen
du har angivit. Du kommer även få ett sms till telefonnumret
du angivit om att du ska kolla din mail för att svara på
erbjudandet.
Vid frågor kan du kontakta oss på
0921-629 04
ann-christin.pretty@boden.se

