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Var hittar man sommarjobb?
Ansökningssäsongen för sommarjobb är som hetast i januari-februari. All arbetserfarenhet
är till nytta i framtiden, så det lönar sig att söka platser med öppna ögon
Den egna aktiviteten och envisheten - och varför inte också kreativiteten - är det viktigaste
när man söker jobb. Man ska använda alla kanaler när man söker sommarjobb. Alla
sommarjobb anmäls inte till arbets- och näringstjänsterna eller syns på nätet, så det lönar
sig att själv kontakta arbetsgivare. Kolla platserna också på social media (LinkedIn,
Facebook) och skriv att du söker jobb.
Alla sommarjobb som meddelas till TE-tjänster:
paikat.te-palvelut.fi/tpt/?lang=sv

På de här sidorna kan du beställa Platsvakten till din egen e-postadress: Gör
platssökningen, därefter hittar du alternativet ”Vakt” på den övre balken.
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Hur söker man?
När du ser en intressant annons om en ledig arbetsplats är det skäl att handla genast. Sök
den lediga platsen enligt anvisningarna. Ansökan bör vara omsorgsfullt gjord och den
ska vara felfri. En bra ansökan är kort och tydlig och den skall berätta varför just du är en
lämplig sökande. Läs noggrant i genom vad arbetsgivaren vill ha. När du visar att du har
bekantat dig med företaget, räknas det som plus för dig. Du som söker sommarjobb via
webben, kom ihåg att förhandsvalet görs på basis av elektroniska blanketter.
Till ansökan lönar det sig alltid att bifoga en meritförteckning (CV), alltså en förteckning
över dina studier och arbetserfarenheter, dina kunskaper och specialintressen.
Uppgifterna skrivs som en förteckning i kronologisk ordning från de nyaste till den äldsta.
Detta underlättar för läsaren som snabbt kan hitta de färskaste uppgifterna. På webben
hittar man olika CV-modeller, när man söker till exempel med ”cv-exempel”.
Det lönar sig att förbereda sig noggrant till en eventuell arbetsplatsintervju för det är det
mest avgörande skedet i jobbsökandet. Du kan förbereda dig till exempel genom att
googla de vanligaste frågorna vid en arbetsplatsintervju och genom att fundera på dina
egna svar med tanke på den ifrågavarande uppgiften. Det är viktigt att komma i tid till
intervjun. Börja med att skaka hand och presentera dig piggt, håll också ögonkontakt.
Fundera också ut ett par frågor om den lediga uppgiften i förväg, då visar du direkt
intresse för arbetsplatsen vid intervjun.
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Viktigt att veta om anställningsförhållandet
1. Vid vilken ålder kan man ta anställning?
I ordinarie arbete kan anställas en person som fyllt 15 år och har fullgjort sin läroplikt. I
lagen stadgas dessutom om förutsättningar för tillfälligt arbete. En ung person som har
fyllt, eller under samma kalenderår fyller 14 år, får anställas i lätt arbete för högst halva
tiden av skolferien. Under skolgången kan en 14-åring utföra tillfälligt arbete eller kortvarigt
arbete.
2. Arbetsavtal
Det lönar sig alltid att göra ett skriftligt arbetsavtal. En som fyllt 15 år får själv göra ett
arbetsavtal, säga upp eller upphäva det. Den som är under 15 år behöver
vårdnadshavarens samtycke till arbetsavtalet. Kom ihåg att arbetsavtalet inte behöver
undertecknas genast, när arbetsgivaren ger dig det. Om du inte förstår, vad som menas
med de olika punkterna i arbetsavtalet, be arbetsgivaren förklara eller ta avtalet med dig
hem och studera det noggrannare och returnera det senare till arbetsgivaren.
3. Lön och semesterersättning
Den lön som betalas till skolungdomar är i allmänhet 70-90% av lägsta tabellönen. Det är
alltid skäl att försäkra sig om att lön och tillägg har betalats rätt. Arbetsgivaren skall alltid i
samband med lönebetalning ge skriftlig specifikation över lönen där det framgår
lönebeloppet och enligt vilka principer lönen har bestämts. En sommarjobbare är också
berättigad till övertids- och söndagsersättning samt kvälls- och övriga tillägg och dessa får
inte inräknas i grundlönen.
När arbetsförhållandet upphör betalas semesterersättning i samband med slutlönen. Den
får inte inräknas i grundlönen. Slutlönen skall betalas den sista arbetsdagen om inte annat
avtalas.
4. Arbetstid
Arbetstiden för en person som fyllt 15 år är samma som för en myndig person. Övertid är
även tillåten med arbetstagarens samtycke. För den som är under 15 år får arbetsdagen
vara högst 7 timmar och övertid är inte tillåten. Nattarbete är förbjudet för personer under
18 år. Det löns att skriva upp arbetade timmar, i fall det senare skulle uppstå oklarheter.
Kom även ihåg lagstadgade raster och matpaus!
5. Arbetarskydd
Arbetslagstiftningen skyddar unga, under 18 år gamla arbetstagare. Du får inte utföra
arbete som kan skada din hälsa, utveckling eller skolgång. Även arbetstiderna har
begränsats för unga arbetstagare, och unga får inte utföra vissa farliga arbeten.
Mer information: www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/ung-arbetstagare
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Sommarjobbsplatser
Allmänna platser som passar också för yngre
•

Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna (TTT) ett sommarpraktikprogram för
elever i grundskola, tiondeklassister och gymnasister och för de som deltar i den
förberedande utbildningen. Det väsentliga är att du inte studerar för ett yrke och att
du inte har en examen. Redan en 13-åring kan få arbete, om personen fyller 14
samma år. Speciellt de stora affärskedjorna söker ofta TTT-praktikanter, men
vanligen söker man platsen själv. Det lönar sig alltid att fråga arbetsgivare om
möjligheten till TTT. Om arbetsgivaren inte vet tillräckligt om ämnet, ge honom tips
om att fråga hos det egna fackförbundet. För två veckors praktikperiod betalar man
lön 350 euro, vilket innehåller semesterersättning. Inom några branscher kan lönen
vara högre. Mera information finns under adressen
www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo/tutustu-tyoelamaan-hae-kesatoihin/

•

Via Mannerheims barnskyddsförbund kan ungdomar som fyllt 16 år få kortvarigt
arbete som barnvakt i familjer. Du kan bli barnvakt genom att delta i en utbildning
som MLL ordnar. Sakkunniga inom branschen samt studerande får en kortare
introduktion. www.mll.fi/tietoa-mllsta/information-om-mannerheimsbarnskyddsforbund/barnvakter/
pohjanmaanpiiri.mll.fi/perheillejanuorille/lastenhoitotoimintaperheille/lastenhoitajaksi/

•

4H har flera regionala föreningar där de flesta förmedlar arbete åt unga. På de
flesta arbetsplatserna är den lägsta åldersgränsen 14 år. Beroende på region kan
arbetet vara till exempel trädgårdsarbete eller att hjälpa någon med hemarbete. 4H
förmedlar också barnvakter och djurvakter/dogsitter.
Finskspråkiga föreningar: 4h.fi/4h-jarjestona-2/jarjeston-toiminta/
4H-föreningarna i Svenskfinland: fs4h.fi/foreningar/

•

För de yngsta personerna som söker sommarjobb finns det jobb inom
servicebranschen t.ex. på torget, i affärer, caféer och kiosker. På sommaren
behövs också många plockare på olika gårdar.

Städer och kommuner:
•

http://www.halsua.fi/

•

https://isokyro.fi/

•

Jakobstad stads sommararbetsplatser kan sökas i februari. Meddelande om
ansökningen kommer på stadens webbsida. Skolelever och studerande som är
födda före 1.6.2004 kan söka sommararbete år 2020. Anställningstiden är cirka fyra
veckor. Ansökan skickas in via en nätblankett på stadens webbsida
www.jakobstad.fi under tiden 3.2.–21.2.2020.
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Staden behöver också vikarier för kort tid inom småbarnsfostran bland annat
barnträdgårdslärare, barnskötare, assistenter. Även studerande inom branschen
beaktas samt personer som har arbetserfarenhet och som är lämpliga för och
intresserade av branschen. http://www.jakobstad.fi (sök via kuntarekry.fi)
Stadskansliet söker också sommarjobbare till kundtjänstuppgifter vid stadskansliet
och turistinformationen. Skriftliga ansökningar skickas till adressen
tiina.pelkonen@pietarsaari.fi senast 28.2.2020.
•

http://www.kannus.fi

•

Karleby stad erbjuder årligen ca 250 sommarjobb. Staden försöker erbjuda
sommarjobb för så många unga som möjligt och arbetserfarenhet för studerande
inom olika branscher. Man försöker i första hand anställa unga som inte har fått
sommarjobb hos staden tidigare. Staden anställer skolelever och studerande för
olika assisterande arbetsuppgifter. De som har hunnit längre i sina studier eller är
klara med dem har möjlighet att bli anställda som vikarier för mer krävande
uppgifter beroende på situationen.
Stöd till arbetsgivare för anställning av ung person sommartid
Förutom att erbjuda sommarjobb själv vill staden främja ungas
sommarsysselsättning genom att betala stöd till andra arbetsgivare som anställer
sommarjobbare. Stödet kan beviljas personer som bor i Karleby och arbetsgivare
som är verksamma i Karleby om de anställer sommarjobbare i åldern 16−25 år.
Bidrag beviljas för sommarjobbare som anställs för 3-6 veckor och arbetstiden
uppgår till minst 120 timmar under semesterperioden 1.5–30.9. Arbetsgivaren kan
få stödbeloppet bara en gång för samma sommarjobbare. Stödet kan sökas under
tiden 4.2−3.4.2020 med en blankett som sätts ut på stadens webbplats när ansökan
inleds. Sökandena meddelas om stödbeslutet under maj månad.
https://www.kokkola.fi/etusivu/sv_SE/

•

Kaskö stad behöver flera vikarier i social- och hälsovårdssektorn
https://kaskinen.fi/fi

•

http://www.kaustinen.fi/

•

Korsholms kommun erbjuder ungdomar födda 1998–2003 sommarjobb för en
månad under perioden 1.5.–31.8.2020. Det finns 75 sommarjobbsplatser i
kommunen. Lönen är 995 euro. Läs mera under adress
www.korsholm.fi/sommarjobb. Ansökningstiden är 3.2.2020 kl. 12.00 – 1.3.2020 kl.
23.59.
Dessutom söker kommunen sjukskötare, närvårdare och lagerarbetare. Till
vårdvikariaten beaktar dom sjukskötare, närvårdare och vårdstuderande.
www.kuntarekry.fi (arbetsnyckel 274099)

•

https://www.korsnas.fi/
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•

Kristinestads stad, Sommararbete för ungdomar (parkarbetare), Serviceområdet
för samhällsbyggnad, KRS Gatu anställer årligen 5 ungdomar, som fyllt 17 år i
heltidsarbete under sommaren. Lön enl. kollektivavtal. Ansökningstiden för
sommarjobb är i början av året, annons kommer i lokaltidningen i februari och man
kan då även ansöka via www.kuntarekry.fi. Dessutom flera vikarier behövs i socialoch hälsovårdssektorn https://www.kristinestad.fi/

•

2019 ungdomar mellan 15-25 år kunde söka Kronoby kommuns sommararbeten.
Ansökan inlämnades senast den 15.03. Ansökan fanns på sidan
https://www.kronoby.fi/.

•

Laihela kommun har vanligen erbjudit sommarjobb för tre veckor åt 15-18 åriga
ungdomar (Nuorten kesäpesti). Den unga personen ska fylla 15 innan
arbetsförhållandet inleds. Platser har funnits bl.a. inom miljövård, städning,
hemservice, ungdomsväsendet och på daghem.
Laihela söker dessutom närvårdare till sommarvikariat. Behörighetskrav är
närvårdare, hemvårdare, hemhjälpare eller studerande inom branschen.
Ansökningstiden går ut 30.3.2020 kl. 15. Skicka ansökan till laihian.kunta@laihia.fi.
www.laihia.fi

•

Larsmo kommun anställer ca 40 ungdomar till kommunens olika inrättningar
sommaren 2020. Anställningstiden är fyra veckor, 6 timmar per dag. Man bör ha
fyllt 16 år innan anställningen inleds. Lämna in din ansökan senast 15.03.2020.
https://www.larsmo.fi/

•

http://www.lestijarvi.fi/

•

https://www.malax.fi/

•

Vikarier söks till Nykarleby stads enheter: Kockar, köksbiträden,
köksbiträde/städare och städare finns det behov av. Vikarier behövs också inom
morgon- och eftermiddagsverksamheten. Anmäl ditt intresse via kuntarekry.fi
Stadens sommarjobb ännu inte i sökning. 2019 ungdomar över 16 år kunde söka
Nykarleby stads sommararbeten. Ansökan inlämnades senast den 28.02.
Arbetsområdena var till exempel städ/kök, ungdomsarbete, trädgård, idrott, vård,
gatuunderhåll, planläggning, museum och bibliotek. Ansökan fanns på sidan
https://www.nykarleby.fi/.

•

Närpes stad söker sommarvikarier till hemvården, stadens serviceboenden och
åldringshem. Sjukskötare, närvårdare eller personal med motsvarande utbildning
söks till enheter i äldreomsorgen. Studerande i vårdbranschen är också välkomna!
Om vårdutbildningen saknas men personen har ett intresse av att arbeta med äldre
kan man också ta kontakt! Ansökningarna vill dom gärna ha innan 31.5.2020 men
också senare inkomna ansökningar beaktas. Ansökan: www.kuntarekry.fi
(arbetsnyckel 273792)
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Närpes stad kan detta år ge sommarjobb åt 20 ungdomar i åldern 16-20 år.
Sommarjobben finns inom daghem, kök, parkarbete, vård och omsorg. Arbetet
utförs under fyra veckor mellan maj och september. Arbetstiden är 30 h/vecka.
Ansökan sker elektroniskt via www.kuntarekry.fi senast 6.3.2020. Meddela i
ansökan om du har körkort, bil eller annat fordon till ditt förfogande för arbetsresor
och/eller hygienpass. https://www.narpes.fi/
•

2019 ungdomar över 15 år kunde söka Pedersöre kommuns sommararbeten.
Ansökan inlämnades senast den 28.02. Ansökan fanns på sidan
https://www.pedersore.fi/.

•

http://www.perho.com/

•

https://www.toholampi.fi/

•

Vasa stad erbjuder sommarjobb vid stadssjukhuset, serviceboendet,
hälsovårdsservicen, hemsjukhus- och hemsjukvårdsenheter för sjukskötare,
hälsovårdare eller studerande i branschen. Ansökningstiden går ut 30.04.2020.
Annonserna och ansökan på www.kuntarekry.fi
Vasa stads sommarjobb för ungdomar 14 -24 år. Sommarjobben 2020 är offentligt
lediganslagna under tiden 3.2. – 1.3.2020 i Kuntarekry. Sommarjobbsplatserna är
avsedda för personer som när sommarjobbet börjar är över 14 och under 25 år.
Ungdomar mellan 16-24 år som till exempel har en hörsel- eller rörelsenedsättning
eller någon annan skada eller något syndrom får hjälp av arbetstränaren som
besöker arbetsställena regelbundet och som alltid kan nås per telefon. Nästan alla
ämbetsverk anställer sommarjobbare. Flest arbetsplatser finns det vid daghem,
inom social- och hälsovårdssektorn, grönområdesenheterna, biblioteken och
museerna.
Se närmare uppgiftsbeskrivningar och krav på alla arbetsuppgifter på Vasa stads
sommarjobbssida innan du fyller i ansökan: https://www.vaasa.fi/sv/utbildning-ocharbete/arbetsmojligheter/vasa-stads-lediga-arbetsplatser/sommarjobb/uppgifteroch-uppgiftsbeskrivningar/
Sommarjobbssedeln är ett stöd i form av pengar som Vasa stad beviljar privata
företag eller föreningar som sysselsätter unga i åldern 15–29 år.
Sysselsättningstiden som stöds med sommarjobbssedeln är minst 2 veckor. Arbetet
ska vara åtminstone 30 timmar i veckan eller sammanlagt 60 timmar under
perioden 1.5–30.9.2020. Deltidsarbete går också. Stödet är 30 % av bruttolönen
och högst 500 euro. Man kan ansöka om sedeln på en elektronisk blankett under
tiden 1–30.4.2020 i Vasa stads elektroniska tjänster. De 70 första som returnerar
blanketten är berättigade till sommarjobbssedel.
https://www.vaasa.fi/sv/

•

http://www.veteli.fi/
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•

Vörå kommun söker sjukskötare, närvårdare, vårdbiträden och städare för
sommarjobb inom äldreomsorgen. Gärna tidigare erfarenhet från äldreomsorgen
men det kan vara ens första sommarjobb. Det krävs goda kunskaper i svenska
samt ikraftvarande körkort och tillgång till bil för arbetet inom hemservice.
Ansökningstiden går ut 17.02.2020 klo 15:00. Ansökan: www.kuntarekry.fi

Företag:
•

ABB söker sommarjobbare till olika uppgifter inom produktion och kontor. Ansökan
om sommarjobb vid går ut 29.2.2020. Ansökningsblankett finns på adressen
http://new.abb.com/fi/uralle/uramahdollisuudet/opiskelijat/kesatyo

•

Alholmens kraft, Jakobstad, söker operatör vid kraftverk och också
sommarjobbare till underhåll, laboratorium och administration. Arbetet förutsätter
minst 18 års ålder. Sök senast 28.2.2020. https://www.alholmenskraft.com/

•

Alko söker försäljare som sommarjobbare runtom i Finland. Den sökande bör vara
minst 18 år gammal. Språkkravet är finska. Ansökan kan göras på adressen
www.alko.fi/rekrytointi. Ansökningstiden utgår 23.02.2020.

•

Andelslaget KPO anställer sommarvikarie till butiker, restauranger, hotellen,
bilaffärer osv. Ansökningstiden går ut 29.02.2020. KPO Karleby
marknadsföringsteamet söker också en someproducent och den ansökningstiden
går ut 16.02.2020. Annonserna och ansökan www.s-kanava.fi/web/kpo/sv/tyopaikat

•

Andelslaget Närpes Grönsaker söker ett 20-tal personer till olika arbetsuppgifter i
packeriet för perioden mars-oktober 2020, eller för sommarmånaderna. För alla
som anställs gäller 18 års åldersgräns. Hygienpass och truckkort räknas som merit.
Skriftliga ansökningar med CV skickas till adressen: rekry@narpesgronsaker.fi
senast 1.3.2020.

•

Arkea Oy söker sommararbetare till städnings-, kocks- och kombinationsarbete till
Vasa och matservicearbetare till Jakobstad. Ansökningstiden går ut 31.03.2020.
Mera information om arbetsgivaren: www.arkea.fi Mera information ger
serviceansvarig Mikko Helin mikko.helin@arkea.fi Annonserna och ansökan:
www.kuntarekry.fi

•

Avarn Security söker sommarjobbare i Vasa-området. Sommarjobbare anställas
inom säkerhetsbranschen på deltid mellan maj och september. Sök senast
15.04.2020. https://www.avarn.fi/avarn/meille-toihin/kesatyo-turvallisuusalalla

•

Via Barona Oy sökes sommarjobbare till olika uppgifter bl.a. inom industrin,
restauranger, affärer och trafikbutiker. Barona söker specifikt också arbetare till
Kokkolan Energia, DNA och Danfoss. Ansökningstider slutar vid olika tidpunkter.
Ansökningsblanketter hittas under adress https://careers.barona.fi/ med sökordet
kesä.
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•

Beamex Oy Ab, Jakobstad, söker högskolestuderande till produktutveckling
(software development), produktion, försäljning och HR. Sök senast 16.02.2020 på
https://career.beamex.com/MepRekry/Application/Index/41/

•

bestLab Oy, Vasa, söker en laborant (2.5.-31.8.2020). Erfarenhet av
laboratoriearbete är en fördel, men det är också möjligt att genomföra en
praktikperiod före sommaren. Sök senast 15.02.2020. Skriftliga ansökningar
skickas till adressen: rekry@bestlab.fi

•

BillerudKorsnäs Finland erbjuder i pappersfabriken i Jakobstad intressanta
sommarjobbsplatser inom pappersproduktion, underhåll samt produktionsplanering
och logistik. Ansökningstiden går ut 23.2.2020.
www.billerudkorsnas.com/career/work-with-us/summer-jobs?lang=Suomi

•

Boliden Karleby anställer sommarjobbare som placerar sig inom produktionen,
underhållet, laboratoriet, IT-uppgifter samt till löne- och ekonomiförvaltningen.
Sommarjobben varar 3-4 månader. Vi förutsätter minst 18 års ålder och kunskaper i
finska av sommararbetarna. Vi ger företräde till sökande som studerar inom
branschen som de söker sig till. Ansökningstiden går ut 31.3.2020. Ansökan sker
under adress https://rekry.boliden.fi/meprekry?language=sv

•

Via Bolt.Works Oy sökes sommarjobbare till olika uppgifter inom byggbransch.
Arbetet förutsätter minst 18 års ålder och tillräckliga språkkunskaper i finska. Sök
senast 30.04.2020. Ansökningsblanketter hittas under adress
https://www.bolt.works/jobs/avoimet-tyopaikat/ med sökordet kesä.

•

Botniarosk, Kristinestad, söker sommararbetare till återvinningsstationerna,
kundbetjäningen, kontorsarbete, statistikarbete samt underhållsarbete. Arbetet
förutsätter körkort och bil. Svenska och finska samt studier inom miljö ses som
fördelar. Skicka din ansökan till adressen miia.niemi@botniarosk.fi eller Oy
Botniarosk Ab, Miia Niemi, Rådhusgatan 1 A 3, 64100 Kristinestad. Sista
ansökningsdag är 4.3.2020.

•

Cash-In Consulting Oy söker en inkassohandläggare. Vi uppskattar studier inom
handel, ekonomi eller juridik, men viktigast är en positiv attityd och en vilja att lära
sig och utvecklas. Du måste behärska båda inhemska språken flytande och
engelska orsakar dig inga problem. Ansökningstiden går ut 17.2.2020. Skicka din
ansökan och CV inklusive löneanspråk till adressen rekry@cash-in.fi med rubriken
"Förnamn Efternamn Inkassohandläggare (sommarjobb)".

•

CM Hiustalo söker frisör i Vasa Kivihaka. Ansökan till paivola@hiustalo.fi senast
24.02.2020

•

Comforta Oy, Jakobstad, söker flitiga textilarbetare för sommarjobb. Till
arbetsuppgifter hör sortering, tvättning, textilunderhåll, reparationssömnad, vikning
och packning av textilier. För att kunna sköta arbetet framgångsrikt krävs att
sökanden är minst 18 år gammal och har god fysisk kondition. På grund av
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arbetssäkerheten krävs att sökande har goda kunskaper i finska språket, samt god
samarbetsförmåga. Sök så fort som möjligt senast 29.2.2020.
https://lindstrom.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=887&jbid=8#form_start
•

Coor Service Management Oy, Vasa, söker en fastighetsskötare och flera
städare. Sök senast 15.03.2020. https://rekrycoor.mepco.fi/MepRekry/Home/Index

•

Crimppi Oy Vasa, sommarjobbsplatser i montering av ledningssatser. Krav: perfekt
färgsyn, noggrannhet. Arbetet varar mellan april-augusti. Ansökningstiden utgår
8.3.2020. Ansökningsblankett hittas på https://www.crimppi.com/henkilosto/

•

Danfoss Drives i Vasa söker via sitt Summer Trainee-program och Barona
sommarjobbare. Summer Trainee –programmet förutsätter beroende på bransch
och arbetsuppgift ca 2-3 års högskolestudier men i hopsättning av
frekvensomvandlare som Barona erbjuder räcker det med rätt attityd, vilja att lära
sig nytt samt självinitiativ. Sommarjobb erbjuder varierande och intressanta
uppgifter med högteknologi samt ett ungdomligt och inspirerande arbetsteam. När
man lär sig mer är det också möjligt att framskrida till mera utmanande
arbetsuppgifter. www.danfoss.com/career eller https://careers.barona.fi/

•

Destia Oy, Jakobstad, Vasa, letar efter overall-praktikanter för vägunderhåll i
Jakobstad och Vasa sommaren 2020. Som en overall-praktikant du ska arbeta med
proffs och lära dig arbetssäkerhet, arbetsrutiner och fackterminologi. Praktiken är
en utmärkt bas för fältarbete och förmanutbildning. Mera info:
hannu.huhtala@destia.fi och toni.oravasaari@destia.fi

•

Ekokuljetus JNH Oy, Karleby, anställer tre sommarjobbare som ska köra en sopbil
och ha andra miljöuppgifter. Föraren måste ha ett C-körkort och ha en giltig
yrkeskvalifikation. Kontakta oss via e-post info@ekokuljetus.fi eller genom att ringa
050 491 0785/Julia Niemelä. Sök senast 21.02.2020.

•

Ekorosk, Jakobstad, söker sommarjobbare för perioden maj-augusti. Dom erbjuder
jobb på återvinningsstationer och praktikplatser inom miljöteknik. Dessutom söker
dom några inhoppare. Man kan ansöka tidigast när man fyllt 16 år, 18 år fyllda med
körkort är meriterande. Muntliga språkkunskaper i svenska och finska värdesättas.
Sänd in din ansökan senast 28.2.2020 elektroniskt via ansökningsformuläret på
webbsidan. https://www.ekorosk.fi/sv/company/job-application

•

Elisa Oyj, Vasa, söker sommarjobbare till sina affärer. Utbildningar för sommarjobb
börjar i april-maj och kommer att fortsätta till slutet av augusti 2020. Vi erbjuder
vissa sommarjobbare möjligheten att fortsätta på hösten. Sök senast 16.02.2020 kl
22:00 https://corporate.elisa.fi/rekrytointi/

•

Eskoon Sosiaalipalvelujen Kuntayhtymä, Kristinestad, Jakobstad, Vasa, söker
sommarjobbare/vikarier till sina servicehus (18.5-31.8.2020). Dom behöver
hemvårdare, närvårdare, handledare, sjukskötare och socialhandledare. Sök senast
14.06.2020. http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESKOO-01-114-19/fi_FI
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•

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Kristinestad, Närpes, Kaskö, söker
sommarjobbare till olika slags kundbetjäning. För mest som anställs gäller 18 års
åldersgräns men några arbetsuppgifter förutsätter att sökanden är minst 15 år
gammal. Ansökan till https://www.s-rekry.fi/ med sökord "eepee" senast 16.03.2020.

•

ETTEPLAN, Vasa, söker till sommaren praktikanter för mekanik- och elplanering.
Skicka in din ansökan genom rekryteringssystemet senast den 16.2.2020.
https://www.etteplan.com/careers

•

Finn Spring Oy, Toholampi, Lestijärvi, söker sommarjobbare till produktion och
lagerarbete. Arbetet förutsätter minst 18 års ålder och hygienpass räknas som
merit. Skriftliga ansökningar skickas till adressen virpi.ali-haapala@finnspring.fi
senast 28.02.2020. http://www.finnspring.fi

•

Finnfeeds, Vasa, söker en sommarjobbare till export och laboratoriet samt några
processoperatörer till produktion. Av de sökande önskar vi utbildning eller
erfarenhet av dylikt. Ansökningstiden för laborant utgår 16.02.2020 och för de andra
23.02.2020. https://careers.dupont.com/jobsearch/

•

Fresh Servant, Pedersöre, erbjuder säsong-/sommararbete inom kundservice,
produktion, inköp, marknadsföring, lager och expeditionsarbete samt ekonomi- och
personalförvaltning. Gör din ansökan under http://www.fresh.fi senast 29.2.2020.
Var snabb, eftersom företaget intervjuar och val redan under ansökningstiden.

•

Go On söker för sina kunder restaurang och metallarbetare samt personal till
hopsättning, lager och målning. Ansökningstider slutar vid olika tidpunkter.
Ansökningsblanketter hittas under adress https://www.go-on.fi

•

Halpahalli erbjuder 300 sommararbetsplatser bl.a. i Österbotten och Mellersta
Österbotten. De söker sommarjobbare till olika uppgifter t.ex. vid kassan,
avdelningar, lunchrestaurangen och logistikcentralen. Ansökningstid till 31.3.2020.
Logistikcentralen till 1.3.2020. https://rekry.halpahalli.fi

•

Helacon, närheten av Sievi och Kalajoki, VMP söker sommarjobbare för sin kund.
Sommarjobbare behövs i produktion, logistik, underhåll, försäljning och kontor. Sök
senast 28.02.2020. https://www.vmp.fi/sv/soka-jobb/lediga-platser/ sökord "kesä"

•

Herrfors, Jakobstad, erbjuder arbetsuppgifter till energiska teknikstuderanden med
rätt attityd (elnät, kraftverk, balanshantering), men behöver också hjälpande händer
till ekonomiförvaltningen och kundbetjäningen. Arbetsförhållandets längd kan vara
1-4 månader, mellan maj och augusti. Sök senast 28.2.2020. Sommarjobben
besätts omedelbart då lämplig kandidater hittas, så skicka in din ansökan så snabbt
som möjligt. https://www.herrfors.fi/sv/soek-lediga-tjaenster/
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•

InMedi Oy, Vasa, söker närvårdare och omsorgstuderande. Arbetet förutsätter
erfarenhet av arbete med barn med specialbehov och körkort. Tillgång till egen bil
ses som en fördel. Vakanser fylls då lämpliga personer hittas. http://www.inmedi.fi

•

ISS Palvelut söker sommarjobbare till Vasa för olika städnings- och till
fastighetsunderhållsuppgifter samt till Kristinestad, för städuppgifter inom
livsmedelsbranschen. Arbetet förutsätter minst 18 års ålder och god fysisk
kondition. Ansökningstiden till platser i Vasa går ut 31.3.2020 och till Kristinestad
29.2.2020. www.iss.fi

•

Jungman Restaurant Café Bar, Kristinestad, söker kockar till strandrestaurangen
för sommarsäsongen. I köket tillreds buffélunch på vardagar och handgjorda a la
carte -portioner kvällstid och på veckosluten, samt även pizzor. Jobb finns för både
"gamla rävar" och för de vars entusiasm överskrider erfarenheten. Sök senast
30.04.2020. Skriftliga ansökningar skickas till adressen: jungman@jungman.fi.

•

Kannuksen taimitarha söker 15 plantskolearbetare i Kannus. Förutsättning är
kunskaper i finska. Sök platsen hannakaisa.seppala@pohjantaimi.fi senast
29.02.2020 kl. 16:00.

•

Karleby Apoteket vid Salutorget söker en farmaceut för sommaren. Sök platsen
06-8312262 / 0405738533 eller anu.nissila@apteekit.net

•

Karleby kyrkliga samfällighet söker 6 stycken över 16-åriga lekparksledare till
Kelviå för tiden 2-25.6.2020. Ansökningstiden går ut 29.3.2020 kl.21.00. Ansökan:
evl.fi/tyopaikat > sommarjobb

•

Kesko Oyj erbjuder sommarjobb i grosshandel i Vasa. Du behöver vara minst 18 år
och ha bra kunskaper i finska. Sök senast 23.02.2020 på
www.kesko.fi/tyopaikat/avoimet-tyopaikat/kesatyopaikat/

•

Kokkolan Picante Oy söker två caféförsäljare för sommaren i Karleby. Hygienpass
borde finnas. Sök senast 31.3.2020 kl. 12.00 jouni.plusisaari@picante.fi

•

Kongsberg Maritime Finland Oy söker sommarpraktikanter med olika bakgrunder
till olika uppgifter t.ex. ingenjör, inköpsreskontra och lagerarbetare. Sökningstid till
16.2.2020, men urval görs redan under ansökningstiden.

•

K-Rauta (J. Forss Oy) i Vasa söker för sommaren försäljare i järnhandel,
lagerförsäljare/lagerarbetare, trädgårdsarbetare och kassörer. Arbetet förutsätter
minst 18 års ålder och tillräckliga språkkunskaper. Skicka din ansökan senast
16.2.2020 till jukka.karvonen@k-rauta.fi

•

Metso Oyj, Jakobstad, söker en sommarjobbare till ventilers underhåll. Metso
erbjuder olika, ansvarsfulla och utmanande sommarjobb för studenter inom olika
områden att lära sig nya saker. Sök senast 29.2.2020.
https://www.metso.com/fi/yritys/ura-metsolla/
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•

Mirka Oy erbjuder 90 sommararbetsplatser vid deras fabriker i Jeppo, Oravais och
Jakobstad samt några platser inom t.ex. kundservice och produktutveckling i Jeppo.
Du måste vara minst 18 år gammal och ha beredskap att jobba i skift i produktion.
Sök platsen senast 16.2.2020 www.mirka.com

•

Motonet och AD VaraosaMaailma (Broman Group Oy), Vasa och Karleby, söker
sommarjobbare till försäljning och lagerarbete. Arbetet förutsätter minst 18 års
ålder. Dessutom tillräckliga språkkunskaper i både finska och svenska behövs i
Vasa. Sök senast 15.02.2020. https://rekry.bromangroup.fi/jobs/

•

Myyntitalo Routa, Karleby, anställer 10 personer för sommarjobb till sitt team för
olika försäljningsprojekt. Arbetstiden är 6,25 timmar per dag, så det blir även över
tid att njuta av sommaren. Tidigare erfarenhet krävs ej, för alla valda får en grundlig
inskolning. Skicka in din ansökan till kokkola@myyntitalorouta.fi eller använd
arbetssökningens motorväg och skicka ett WhatsApp-meddelande till 050 501 5171
för att få en inbjudan till sommarjobbsinfotillfället!

•

Nautor Ab, Jakobstad, A summer job at Nautor will give you valuable work
experience in an exciting line of business. We have a very good order stock this
year and that is why we need backup to all our production departments at Nautor in
Pietarsaari and Kolppi this summer. Please note that you need to be 16 years to
apply for a summer job at Nautor. https://www.nautorswan.com/about-us/nscareers/

•

NordLab i Karleby söker sommarvikarier för laboratorieskötare och närvårdare. Av
de sökande krävs kompetens enligt författningen för personal inom hälsovården
(564/94). Bioanalytik- och sjuksköterskestuderanden kan väljas till vårdaruppgifter.
Sista ansökningsdagen är 14.2.2020 kl. 15:00 på adressen www.kuntarekry.fi.

•

NTM Närpes Trä & Metall Ab, Närpes, söker sommarjobbare särskilt till
produktion. Ansökan finns på nätet http://www.ntm.fi/fi/omforetaget/karriar/arbetsansokan och till "Typ av anställning" kan man välja
"Sommarjobb".

•

Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Puro Oy, Vasa, söker sommarjobbare till sina
anläggningar i Lillkyro. Lämplig utbildning (studerande och utexaminerade) kan vara
till exempel närvårdare, sjukskötare, socionom eller ungdoms- och
fritidshandledare. Sök senast 31.3.2020
https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?143da91a

•

Närko Finland Oy Ab, Närpes, söker sommarjobbare särskilt till produktion. Öppen
ansökan finns på nätet https://fi.narko.com/sv/arbetsansokan. Man kan skriva till
"Annat" att man söker sommarjobb.

•

Oriola Ab erbjuder sommarjobb till en farmaceut i Vasa. Sök senast 30.4.2020 på
www.bit.ly/haefarentalle
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•

OSTP Finland Oy Ab, Jakobstad, behöver sommararbetare till produktion,
underhåll, logistik och olika administrativa arbete för sommaren 2020.
Åldersgränsen är 16 år. Skicka in en fritt formulerad ansökan och din
meritförteckning och berätta varför just du skulle vara lämplig. Skicka in din
ansökan senast 16.2.2020. https://www.ostp.biz/vacancy?aID=49

•

Oy Backman-Trummer Ab (att del av KWH Logistics), Vikby (Korsholm), söker
sommararbetare till speditörs uppgifter. Uppgiften innefattar att arrangera
internationella transporter, tullklarering och dokumentation i samband med order
och fakturering. Ansökningstiden går ut 15.02.2020. Ansökan:
www.recright.com/careers/fi/kwhlogistics

•

Personalhuset Staffing Group Oy söker sommararbetare inom städning i Karleby
och inom takservice i Vasa. Dessutom sökes tvättare (trycktvättning) till
Kristinestad. Sök senast 31.3.2020 (Kristinestad) eller 31.5.2020 (Vasa och
Karleby) på www.personalhuset.fi

•

Petsmo Handelslag, Korsholm, söker en, minst 18 år, fylld sommarjobbare till
sommaren. Till arbetsuppgifterna hör bl. a. kassabetjäning, varubeställningar,
uppackning av varor, samt övrigt i butiken förekommande arbete. Ansökan skickas
till Petsmo Handelslag, Petsmovägen 509, 66540 PETSMO.

•

Pohjolan Pintamestarit Oy, Karleby, söker sommarjobbare till takarbete (byggare,
målare, tvättare). Sök senast 30.03.2020. https://rekry.pintamestarit.fi/jobs/

•

Professional Cleaning Service PCS Ab Oy, Jakobstad, Nykarleby, söker
sommarjobbare till städning. Ansökningstiden går ut 10.05.2020. Övrig information
och ansökan: https://pcs.fi/karriar/

•

Puuharyhmä, Vattenparken Tropiclandia och campingområdet Topcamping söker
sommarjobbare till kundbetjäning, restaurang, simmövervakare och
vaktmästare/serviceman. Ansökningstiden går ut 31.03.2020. Skicka ansökan:
info.tropiclandia@puuhagroup.com Läs mer på https://paikat.te-palvelut.fi

•

Q-Berry Oy Ltd, Jakobstad, söker säsongarbetare inom rensningslinjen, där dåliga
bären sorteras och blockas bort. Arbetaren måste vara noggrann och hygienpassen
krävs. Arbetet börjar 15.6. och fortsätter till 31.10. Ansökningar till adressen:
info@qberry.fi

•

Rani Plast Ab Oy söker för sommaren 50 processarbetare i plastproduktion i
Terjärv. Arbetet är i tre skift. Skicka din ansökan till jobs@raniplast.com senast
1.3.2020.

•

Restaurant Seglis söker servitörer. Jobbet förutsätter kunskaper i svenska och
finska samt hygien- och serveringspass. Sök platsen antingen info@seglis.fi eller
010 320 3779
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•

Restaurant Strampen söker tio servitörer och sex kockar i Vasa. Servitörer
behöver kunna betjäna på båda inhemska språk. Sök platsen
strampen@strampen.com

•

Sarastia Rekry Oy, Storkyro, söker närvårdare eller vårdstuderande för
sommarjobb som vikarie till närvården och till Laurila servicecenter i Storkyro.
Vikariat är av olika längd. Mera information och kontaktuppgifter
www.sarastiarekry.fi. Till Laurila går ansökningstiden ut 14.5.2020 kl. 14.35. Till
närvården går ansökningstiden ut 27.5.2020 kl. 13.00 men platsen fylls genast en
lämplig vikarie hittats. Lämna ansökan: www.seuturekry.fi

•

Scandic Burger & Kotipizza, Nykarleby, söker sommarjobbare till kundservice och
arbete i köket på snabbmatsrestaurang. Erfarenhet av restaurangarbete är en
fördel. Flytande svenska och grunderna i finska språket. Skicka ansökan till
scandicburger@gmail.com

•

Securitas söker vaktare(sommarjobb) till Karleby och Jakobstad. Vaktarkort och
körkort krävs, Ansökningstiden går ut 30.04.2020. Mera information och ansökan:
www.securitas.fi > Liity joukkoomme > Kesätyö

•

Silikotek Ab, Jakobstad, söker en sommararbetare till försäljning och lager. Du bör
kunna både svenska och finska samt betjäna kunder med en positiv attityd. Våra
dataprogram är lättlärda men du bör ha grundläggande kunskaper om
datamaskiner. Erfarenhet eller utbildning inom handel eller en teknisk bransch är en
fördel. Skicka in din jobbansökan och CV via e-post till pia.forsman@silikotek.fi
senast 28.2.2020 kl. 16:00.

•

Snellman söker 200 livsmedelsarbetare till olika uppgifter för sommaren. Du bör
vara född 2004 eller tidigare. En del arbetsuppgifter kräver dock att man fyllt 18.
Sök senast 29.2.2020 https://snellman.fi/sv/foretag/arbetsplatser/

•

Social- och hälsoverket, Jakobstad, behöver semestervikarier som har lämplig
utbildning inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialomsorg till flera
enheter! Ansökan går till Vikariebanken. Vi förutsätter vaccinationsskydd enligt
lagen om smittosamma sjukdomar (Finlex: §48, 1227/2016). Vaccination av socialoch hälsovårdens personal (THL) https://rekry.sochv.jakobstad.fi/sommarjobb/

•

SOL Henkilöstöpalvelut Oy, Karleby, söker restaurangarbetare för sina kunder.
Sök senast 31.03.2020. http://www.solhenkilostopalvelut.fi

•

Stora Enso Oyj, Kristinestad, söker sommararbetare för maskinassistentens
arbetsuppgifter inom produktionen och för kontorsarbete. Arbetet är i tre skift.
Ansökningstiden går ut 29.2.2020. Övrig information och ansökan:
www.storaenso.com
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•

Sundström Ab, Karleby, Uleåborg, Jakobstad, Seinäjoki, Vasa, söker 25
inframontörer samt några arbetsplatsingenjörer och ekonomiassistenter.
Ansökningstiden går ut 16.2.2020. Ansökan: www.sundstroms.fi

•

Sylvi Ravintolat Oy, Korsholm, söker kockar och servitörer som sommararbetare
för restaurangerna Arken ja Salteriet. Utskänkningspass(endast servitörer) och
Hygienpass(livsmedel) krävs. Ansökningstiden går ut 31.03.2020. Ansökan till
kimmo.kauppila@aavakertunkotitila.fi

•

TeeSe Botnia Oy Ab, Vasa, söker sommarjobbare till underhåll- och
grundstädning, matservicearbeten, fastigheternas drift och underhåll samt
chaufförer till transporttjänster. Deras anläggningar finns i Vasa och Lillkyro. Till
vissa jobb krävs åldern 18 år. Skicka ansökan och meritförteckning till adressen
www.teese.fi senast 30.4.2020.

•

Toholammin Energia Oy, Toholampi, söker sommararbetare till Toholampi ORC
kraftverket. Arbetet innehåller service-, installerings- och reparationsuppgifter.
Ansökningstiden går ut 16.02.2020. Skicka ansökan och CV till
toni@toholamminenergia.fi

•

Tokmanni Oyj, Närpes, Vasa, Alajärvi, söker sommararbetare till varierande
uppgifter inom kundservice, avlastning, uppstädning etc. Förutsättning 18 år.
Ansökningstiden går ut 17.2.2020. Ansökan: www.tokmanni.fi/kesatyo

•

Touch Puhdistuspalvelu Oy, Jakobstad, söker sommarjobbare till städning.
Lågtrycktvättning ingår i arbete. Arbetet förutsätter minst 18 års ålder. Skriftliga
ansökningar med CV skickas till adressen marja.karjalainen@touch.fi senast
17.4.2020.

•

Trivsel, Jakobstad, Karleby, Nykarleby, Vasa, söker sommarjobbare till städning.
https://trivsel.fi/se/jobba-hos-oss/

•

Umicore Finland Oy, Karleby, söker 50 sommararbetare huvudsakligen till
produktion, underhåll och laboratoriet. Förutsättning 18 år. Mera information ger HR
assistenten Anne Kangas tel. 0407229068. Ansökangår ut 16.2.2020. Ansökning:
umirekry.mepco.fi/meprekry

•

UPM, Jakobstad, söker sommararbetare till produktion, produktionsplanering och utvekling, kommunikation, laboratoriearbete, underhåll(fastighet, el- och
automation, mekanik, byggning), försäljningssupport, arbete på sågen och till
skogsinköp. Annonserna för sommarjobben och ansökan: www.upm.com >
Careers > Open positions

•

Vaasan Saaristopalvelu söker servitörer och kockar till Jannes Saloon i Vasa.
Ansökan/tilläggsinformation maria.nabb@jannensaluuna.com. Sista
ansökningsdagen är 28.2.20120
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•

Vahanen Rakennusfysiikka Oy , Vasa, söker teknikstuderande för sommarjobb
inom byggsbranchen. Ansökningstiden går ut 28.02.2020. Mera information och
ansökan: www.vahanen.com/kesätyö

•

Walki Oy, Jakobstad, söker sommarjobbare till produktion, laboratoriet, Supply
Chain –teamet (produktionsplanering, inköp, kundservice) och ekonomiförvaltning.
Även inom förmansarbete finns det sommarvikariat. Ansökningstiden går ut
01.03.2020. Ansökan www.walki.com > About us > Careers > Summer jobs >
annonsen och länk till ansökningsblankett

•

Vasa Centralsjukhus erbjuder sommarjobb för sjukskötare, närvårdare,
barnmorskor, röntgenskötare, fysioterapeuter och sjukhuspraktikanter. Vårdarbete
kräver att du är över 18 år och har påbörjat studier inom branschen. Det erbjuds
också sommarjobb för sekreterare och inom tekniska enheten, bland annat arbete
med fastighetsunderhåll både ute och inne, samt service och underhåll av tekniska
system. Sista ansökningsdag 30.4.2020 klo 16.00. Mera information och ansökan:
www.kuntarekry.fi/se

•

Vasa Elektriska Ab söker studerande inom elbranschen för sommararbete med
uppgifter inom nätbyggnad och -underhåll. Ansökan:
www.recright.com/careers/se/vaasan-sahko

•

Vasa kyrkliga samfällighet söker sommarjobbare till begravningsplatser(minst 16
år) och nattvakter till konfirmations- och juniorverksamhet samt kockarbete.
Ansökningstiden går ut 2.3.2020 kl. 16.00. Ansökningstiden för nattvakter går ut
29.2. och kock 28.2. Ansökan: evl.fi/tyopaikat > sommarjobb

•

VEO Oy, Vasa, söker ingenjörsstuderande för sommarjobb inom mekanisk
planering, dokumentation, projekter och produktion i fabriken och huvudkontoret i
Vasa. Ansökningstiden går ut 31.03.2020. Mera information och ansökan:
www.veo.fi/careers/summer-job-2020

•

Wärtsilä Oyj, Vasa, söker studerande till många varierande arbetsuppgifter inom
produktutveckling, informationsadministration, produktion, marknadsföring,
personalförvaltning, försäljning, administration och ekonomi samt juridik.
Ansökningstiden går ut 28.02.2020. Mera information och ansökan:
www.wartsila.com/summer-power

•

Yara Suomi, Karleby, erbjuder sommarpraktikplatser inom processhantering
(foderfosfat- och kaliumsulfatproduktion) och underhållsuppgifter. Uppgifterna
passar för personer som studerar branschen vid yrkeshögskola, yrkesskola eller
universitet. Ansökningstiden går ut 29.02.2020. Ansökan: www.yara.com/careers

•

Åminne Kök och Bar (MJP Catering Ab) söker fyra restaurangsarbetare för
sommaren. Kontakta 0407058890 eller info@rentachef.fi
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•

Öb Pjelax Handelsbod, Pjelax, söker en sommararbetare som kan hjälpa till med
t.ex. lunchtillverkning, kassajobb, varuhantering, beställning av varor och städning.
Gärna goda kunskaper i finska. Jobbet passar till en kockstuderande eller en
person som har ett intresse för matlagning. Kontakta Anders Launonen, Tel:
062259148, 0400-761861, info@mypal.fi

Sommarjobba på Åland eller utomlands:
•

Sommarjobba på Åland
Gillar du hav, människor, vattensport och nöjesliv är Åland den rätta sommarplatsen
för dig. Vintertid bor här 29 000 ålänningar - sommartid runt 200 000. Besökare
kommer från nästan hela världen, men de allra flesta från Finland och Sverige.
Under sommaren behöver vi därför en rejäl personalförstärkning speciellt på
restauranger, barer, hotell, stugbyar och campingar. Efterfrågan är speciellt stor på
kockar men också servitörer och annan servicepersonal. Många jobb lediganslås
redan i januari/februari och sedan tillkommer det fler under hela våren. Du hittar
sommarjobben www.ams.ax

•

Sommarjobba i Europa
Via EURES-tjänsten kan du söka sommarjobb utomlands, till exempel till
nöjesparker eller i uppgifter inom turist- och restaurangbranscher. Platserna
lediganslås på TE-tjänsternas webbplats: paikat.te-palvelut.fi/tpt/?lang=sv och de
kan hittas genom att kombinera Ordsökning=Utland och Varaktighet=Sommarjobb.
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Länkar till sidor med information om sommarjobb:
www.te-tjanster.fi
Österbottens TE-byrå finns på some – när du följer oss håller du dig uppdaterad i
jobbsökningsärenden!
www.facebook.com/pohjanmaantepalvelut/
www.instagram.com/tepalvelutpoh/
twitter.com/TEpalvelutPOH

www.ostro.chamber.fi/kauppakamari/palkkaanuori/ Österbottens handelskammares
#palkkaanuori-kampanj uppmanar alla företar i Österbotten och i Mellersta Österbotten att
anställa unga sommarjobbare.
www.kesaduuni.org/ På Ansvarsfullt sommarjobb 2020 -sidorna hittar du
sommarjobbsplatser och många tips för ansökan om sommarjobb.
www.nordjobb.org Nordjobb förmedlar sommarjobbsplatser och ordnar bostäder samt
kultur- och fritidsprogram för ungdomar som är i åldern 18-30 år.
ec.europa.eu/eures/public/fi/homepage EURES: EES-ländernas gemensamma
arbetsförmedlingstjänst som koordineras av EU-kommissionen.
www.maailmalle.net utbildningsstyrelsens sidor, där hittar du opartisk och omfattande
information om studier, arbetspraktik, volontärarbete och ungdomsutbyte utomlands.

Kom ihåg när du börjar sommarjobba!
▪
▪
▪
▪
▪

arbetsavtal
skattekort
lönespecifikation
arbetsintyg
semesterersättning

Läs mera:
www.tyosuojelu.fi/web/sv/anstallningsforhallande/ung-arbetstagare

