Ansökan till Karlsborgs kommun
Feriepraktik
Feriepraktiken är till för Er som är födda 1999, 2000, eller 2001.
Markera i kryssrutan de huvudområden som du är mest intresserad av. Beträffande de alternativ och
perioder som finns angivna under huvudområdena ska du kryssa för de alternativ du vill ha. Var dock
beredd på annan placering både gällande arbetsplats och period.
Arbetet omfattar 5h/dag, totalt 75 timmar.

Jag anmäler mig till kommunens feriepraktik inom dessa arbetsområden:
Kök Haganäset
Period:
v 25 – 27

Parkförvaltningen
v 28 – 30

Period:
v 25 – 27

v 28 – 30

Äldreomsorgen
Period:
v 25 – 27

Moliden
v 28 – 30

Period:
v 25 – 27

v 28 – 30

Barnomsorgen
Period:
v 25 – 27

Forsviks Friskola (förskola &
fritids)

Turistbolaget

Period:
v 25 – 27

Period:
v 25 - 27

Biblioteket, Kabyssen, filmprojekt.

v 28 – 30

(läs mer om detta på nästa sida)
v 25 - 27

Ni som söker Moliden och Biblioteket, Kabyssen, Filmprojektet
Läs mer på nästa sida.

Namn:

Pers.nr:

Adress:

Klass:

Mobil:

E-post:

OBS! du får inte ha fyllt eller fylla 18 under perioden
Eventuella frågor kan besvaras på tel. 0505-777 852 mellan 8 – 12

Ansökan ska vara inlämnad senast den 20170407
Skicka den till:

… eller lämna den i:

KUB - Arbetsmarknadsenheten
att. Lennart Pettersson
Svartfjällsvägen 3
546 33 Karlsborg

receptionen i kommunhuset (Storgatan16)
öppettider; mån-fre 7.30–16.00)

Ni som söker Moliden eller Biblioteket, Kabyssen, filmprojektet kommer att bli
kontaktade av respektive kontaktperson för en kortare intervju, så glöm inte
att uppge mobilnummer och e-postadress.
Lite kort arbetsbeskrivning från kontaktpersonen för ”Biblioteket ….” Johanna Marström
Kultursamordnare Karlsborgs kommun:
På biblioteket kommer ni få hjälpa till med Sommarboken, läsa sagor för barn, hjälpa till
med vanliga sysslor som ingår i det dagliga arbetet.
På Kabyssen kommer ni få hjälpa till vid arrangemang. Inte klart än exakt vad.
Filmprojektet kommer innebära att ni tar fram en informationsfilm/reklamfilm för ett bidrag
tillsammans med Dupp film, samt göra intervjuer och samla in information från medborgare
som berör kulturlivet i Karlsborg.
Arbetssysslorna kan komma att byggas på, men detta är ungefär vad de kommer att få göra.
Vi eftersöker ungdomar som har ett kulturellt intresse, är kreativa, kan samarbeta, är
utåtriktade och kan ta ansvar.

På Moliden kommer ni att hjälpa till med simskolan.

Ansökan ska vara inlämnad senast den 20170407
Skicka den till:

… eller lämna den i:

KUB - Arbetsmarknadsenheten
att. Lennart Pettersson
Svartfjällsvägen 3
546 33 Karlsborg

receptionen i kommunhuset (Storgatan16)
öppettider; mån-fre 7.30–16.00)

