Vill du sommarjobba?

Sävsjö kommun
Sommarjobbsförmedlingen
576 80 Sävsjö
www.savsjo.se/arbete/lediga-jobb/sommarjobb-för-ungdomar.html

Sommaren 2014 närmar sig…
… och nu är det är hög tid att söka sommarjobb.
Sävsjö kommun förmedlar sommarjobb till ungdomar
födda 1997 och 1998.

Vem kan söka sommarjobb?
Alla ungdomar som är folkbokförda i Sävsjö kommun och som är födda 1997
och 1998.

Hur söker jag?
Du ansöker direkt via internet på:
www.savsjo.se/arbete/lediga-jobb/sommarjobb-för-ungdomar.html
Sista ansökningsdag är 23 mars 2014.

Får jag en bekräftelse på min ansökan?
Ja. En bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan ser du på skärmen så snart
du tryckt på SKICKA-knappen. Om du inte får någon bekräftelse, kontakta oss
snarast.

Vilka typer av arbete finns det?
 Vård och omsorg – till exempel arbete på äldreboenden, servicehem och
liknande. Arbetsuppgifterna består ofta främst i att umgås med och
aktivera de boende genom promenader, läsning, spel m.m. Städning,
köksarbete med mera ingår ofta också.
 Barnomsorg – till exempel förskola och fritidshem. Arbetet med barn
kombineras på de flesta arbetsplatser med städning och materialvård.
 Praktiskt arbete/underhåll – till exempel trädgårdsarbete,
hjälpvaktmästare, fastighetsskötsel, målningsarbete, huvudsakliga
sysslor i kök, lokalvård, ledare idrottsskolor, etc.

Hur kan jag påverka vad jag får jobba med och var?
På ansökningsblanketten finns utrymme att komplettera din ansökan. Var
tydlig med vad du skulle vilja jobba med så är chansen större att du erbjuds en
arbetsplats som passar dig. Det finns dock ingen garanti för att du får ett
jobberbjudande inom det område du önskar.

Blir jag garanterad jobb på den ort jag bor?
Blir du framlottad försöker vi i första hand ge dig ett jobberbjudande på den ort
där du bor, men det finns ingen garanti. Det kan innebära att du får ett
jobberbjudande på en annan ort i Sävsjö kommun. Eventuella resekostnader till
och från arbetsplatsen bekostas av dig själv.

Vilka arbetstider har jag?
Det kan variera beroende på arbetsplats. Du som är född 1997 jobbar 6 timmar
per dag + obetald lunch, maximalt 90 timmar under perioden. Du som är född
1998 jobbar 4 timmar per dag, maximalt 60 timmar under perioden.

Vilken tidsperiod kan jag ansöka om?
Sommarjobbet pågår i tre veckor under två perioder. Första perioden pågår
under veckorna 25-27 och andra perioden under veckorna 29-31. Observera att
under första perioden infaller midsommarafton, som är en arbetsfri dag, vilket
gör att denna period blir en dag kortare. Var tydlig i din ansökan under vilken
period du kan jobba.

Får jag jobba mer än en period?
Nej. Eftersom så många som möjligt ska kunna erbjudas ett sommarjobb.

Får jag ta ledigt under mitt sommarjobb?
Nej. Det förutsätts att du arbetar den period du eventuellt blir erbjuden och
förlägger din ledighet till övriga veckor under sommaren.

Vad tjänar jag?
Besked lämnas efter avslutad förhandling.

När får jag lön?
Efter avslutad period skall arbetsgivaren lämna in din tidrapport till Sävsjö

kommuns reception i kommunhuset, Djurgårdsgatan 1 eller skicka till: Sävsjö
kommun, Personalavdelningen, 576 80 Sävsjö. Tidrapporten ska ha kommit in
senast 7/7 om du jobbar period 1 för att lön ska betalas ut 25/7 eller senast
7/8 om du jobbar period 2 för att lön ska betalas ut 27/8. Tidrapporten skall
vara underskriven av både arbetsgivaren och dig som arbetstagare.

Hur får jag lönen?
Lönen betalas ut via Swedbank. Vill du att lönen skall sättas in direkt på ditt
konto måste du fylla i blanketten ”anmälan om lönekonto” (blanketten hittar
du på vår hemsida) och skicka in den till Swedbank i god tid innan lönen skall
betalas ut. Om du redan har ett konto i Swedbank sätts lönen automatiskt in på
det kontot.

Har jag rätt till sjukersättning?
Nej, någon sjukersättning utgår inte.

Hur många får sommarjobb?
Ambitionen är att alla behöriga sökanden ska erbjudas ett sommarjobb 2014.
Det finns dock ett begränsat antal platser och precis som i fjol kommer
platserna att fördelas via lottning. Det är många som söker, så du bör även söka
andra sommarjobb.

Måste jag betala skatt på min lön?
All lön är skattepliktig, men om din årliga inkomst understiger 18 782 kr (2014)
behöver du inte betala skatt. För att arbetsgivaren inte automtiskt skall dra
skatt måste du fylla i en blankett om skattebefrielse och lämna in i god tid
före löneutbetalning. Blanketten lämnas till Receptionen i kommunhuset,
Djurgårdsgatan 1 eller skickas till Sävsjö Kommun, personalavdelningen, 576 80
Sävsjö. Om din årliga inkomst överstiger 18 782 kr (2014) kan du ansöka om
skattejämkning för att betala mindre skatt än om du t ex hade arbetat heltid.

Hur gör jag för att få skattebefrielse eller jämkning?
Skattebefrielseblankett och skattejämkningsblankett kan hämtas på
www.savsjo.se/arbete/ledigajobb/sommarjobb-för-ungdomar.html
eller skatteverkets webbplats.

Är jag försäkrad under mitt sommarjobb?
Ja, du är olycksfallsförsäkrad av Sävsjö Kommun.

När får jag veta om jag fått ett sommarjobb?
Det meddelas via utskick under vecka 16-17.

Om jag inte får ett sommarjobb, får jag veta det då?
Det meddelas via utskick under vecka 16-17.

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?
Det finns mer information att hämta på vår webbplats. Du är också
välkommen att kontakta:
Anna Frej
Bo Gustafsson
0382-154 66
076-785 91 73
anna.frej@savsjo.se bo.gustafsson@savsjo.se

