Viva arbetsmarknad

FERIEPRAO SOMMAREN 2018
För ungdomar födda 2001 och är skrivna i Umeå kommun.
Med denna information vill vi ge ungdomar och föräldrar en inblick i vad ferieprao är.
Ferieprao är en satsning av Umeå kommun för att ge ungdomar en första introduktion i
arbetslivet och ett meningsfullt arbete under några sommarveckor.
Uttagningen sker slumpmässigt bland de ungdomar som är födda 2001 och skrivna i Umeå
kommun.
FÅR MAN VÄLJA ARBETE
PERIOD?

Utifrån dina önskemål i ansökan försöker vi hitta OCH ett
lämpligt feriearbete. Vi försöker också hitta en arbetsplats så
nära din bostad som möjligt. Ibland går inte detta och därför
kan det bli ganska lång cykelväg till arbetsplatsen.
Sjukdomar och handikapp som begränsar dina arbetsmöjligheter försöker vi ta hänsyn till. Skicka gärna med ett
intyg som bekräftar detta, t.ex. från din skolsköterska.
De flesta vill arbeta period 1. Det finns inte arbetstillfällen för
alla under denna period, så därför måste du vara beredd på att
du kan komma att bli erbjuden feriepraoarbete under period 2
eller period 3 istället.
Vi försöker i vår fördelning av de tillgängliga arbetstillfällena
i största möjliga mån uppfylla de önskemålen som du anger i din
ansökan. När vi inte kan matcha dina förstahandsönskemål både
angående period och arbetsuppgifter, försöker vi i första hand ta
hänsyn till vilka perioder du angivit att du har möjlighet att
arbeta. Det kan också hända att du blir erbjuden en plats som
inte motsvarar något av dina önskemål.
För alla erbjudanden om ferieprao gäller att du ska tacka ja
eller nej till platsen genom att svara via webben eller mejl.

FINNS DET FARLIGA
ARBETSUPPGIFTER?

Det finns risker i nästan alla arbeten. Handledarens viktigaste
uppgift är att lära ut ett bra arbetssätt och att övervaka
säkerheten.

ARBETSTIDER
PERIODER

Under tre veckor arbetar du 6 timmar/dag, på de flesta
arbetsplatser är arbetstiden kl. 07.00–14.00 eller 08.00–15.00.
OCH LÖN

Period 1:

18 juni–8 juli Lön 18-07-27

Period 2:

9 juli–29 juli

Period 3:

30 juli–17 aug Lön 18-09-27

Lön 18-08-27

Lön för ungdomar födda 2001 är 52,00 kr/tim. inklusive
semesterersättning. Mot bakgrund av kommunens behov av
arbetskraft inom äldre-omsorgen, daglig verksamhet och
omsorgen inom socialtjänstens olika boenden kommer de
01:or som väljer ferieprao inom dessa verksamhetsområdet
att få 63,00 kr/tim. inklusive semesterersättning i syfte att
stimulera ett framtida yrkesval. Vi drar normalt ingen skatt.
Om du kommer att tjäna mer än 19 247 kr under 2018 är du
dock skyldig att betala skatt och måste då uppge detta till oss
så att vi kan dra preliminärskatt på din lön.
SENASTE ANSÖKNINGSDAG

Ansökan skall ha inkommit senast den 1 april.
Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning för att vi ska
kunna göra en bra och rättvis fördelning av de arbetsplatser vi
har till förfogande, därför kan ansökningar inkomna efter 1 april
inte behandlas.

VAR SKICKAR MAN
ANSÖKAN?

Ansökan skickas in via nätet
www.umea.se/ferieprao

NÄR KOMMER BESKED
OM DU FÅTT FERIEPRAO?

I mitten av maj börjar vi skicka ut besked med post
till alla som sökt feriearbete.

FRÅGOR?

Om du har några frågor är du välkommen att ringa feriesamordnare Pia Johansson, tel 16 41 29
Mejl: pia.johansson@umea.se

INFORMATION TILL ANSÖKAN
PARKARBETE – innebär bl.a. gräsklippning, trimning, krattning, städning målning m.m.
inom kommunens grönområden. Du arbetar i en grupp om ca. 5–8 ungdomar plus en
handledare.
BARNTILLSYN – innebär att du tillsammans med övrig personal arbetar med det dagliga
arbetet med barnen både ute och inne, hjälpa till med t.ex. av- och påklädning, delta i
barnens lek, läsa sagor osv. Lättare städning som t.ex. skura bord och stolar. Dessa
platser finns bara under period 1.
VAKTMÄSTARE – innebär att du – i grupp eller ensam – arbetar tillsammans med
övrig personal med bl.a. fastighetsskötsel samt förekommande vaktmästarsysslor
såsom städning, ogräsrensning m.m.
ÄLDREOMSORG – innebär att du tillsammans med övrig personal hjälper äldre
människor i deras dagliga tillvaro på vård och omsorgsboende. Det kan t.ex. vara att
gå på promenader, hjälpa till vid måltider, umgås, prata och spela spel med de boende
mm.
OMSORGSARBETE – innebär att du arbetar inom socialtjänstens olika boenden. Du är
med i det dagliga arbetet det kan vara att duka fram lunch och fika, umgås, prata och
spela spel, gå på promenader med de boende.
FOTBOLLSSKOLA – innebär att du tillsammans med tränaren hjälper till att instruera
barn i åldrarna 6–12 år i fotbollsskola. Om du är intresserad av någon speciell förening
ange då föreningens namn. Fotbollsskolan pågår under två veckor, så den sista veckan
av din arbetsperiod tillhandahåller föreningen andra arbetsuppgifter. Fotbollsskolan
finns bara under period 1.
FÖRENINGSARBETE – innebär att du tillsammans med ansvarig från föreningen
arbetar med förekommande arbetsuppgifter, t.ex. skötsel av idrottsanläggningar,
servering, städ m.m. beroende på föreningens verksamhet. Om du är intresserad av
någon speciell förening ange då föreningens namn.
CAMPINGVÄRD – med arbetsuppgifter som Städning av campingstugor och
servicebyggnad, Skräpplock, sopning, gräsklippning, trimning, rensa och vattna
rabatter, butiksarbete mm
TORG/PARKVÄRD – innebär parkarbete och renhållning. Du plockar skräp på torget
och i parkerna i centrala stan, Städning, flytta cyklar, hjälpa till med förberedelser
inför olika evenemang på torget mm.
GATUARTISTER – arbetet som gatuartist innebär att i grupp repetera in ett antal låtar,
för att sedan med gruppen uppträda unplugged på stan och på äldreboenden. Ange
vilket/vilka instrument du spelar eller om du sjunger på raden under ”gatumusikant” i
ansökan. Tänk på att arbetet förutsätter att du kan spela minst ett instrument eller
sjunga, m.a.o. ges ingen musikalisk utbildning under veckorna. De flesta vill arbeta
period 1. Det finns inte platser till alla under denna period, därför måste du vara
beredd på att bli erbjuden arbete under period 2 eller 3 istället. Detta under förutsättning att gatuartister kommer att bedrivas, i annat fall så erbjuds du ditt 2:a eller
3:e val.

CAFÈARBETE – Göra mackor, baka, servera, hålla ordning i kök och café.
SKÄRGÅRDS CAMP/SÄVAR CAMP/RÖBÄCKS CAMP – Du får utbildning i ledarskap,
värderingar, genus, jämställdhet, drogförebyggande mm. efter utbildningen jobbar du
som ledare under två veckor för barn mellan 6–12 år i olika aktiviteter.
DJURSKÖTSEL/CAFÉ – Du får arbeta med utfodring och skötsel av gårdens djur,
rengöring av burar och djurens boendeplatser, utfodring. Visa besökare runt, hjälpa till
i caféet med bakning, göra smörgåsar, disk och plock mm.
LOKALVÅRD – innebär att du tillsammans med övrig personal utför städning av
kommunens skolor, institutioner och bolag. Lära dig olika moment inom städ t.ex.
golvvård, fönsterputs, maskinkörning mm.
JOBBA SOM DANSARE – under tre veckors feriearbete ges möjlighet till dansintresserade killar och tjejer att prova på hur det kan vara att arbeta som professionell
dansare. För detta krävs ingen speciell förkunskap i dans, men en stark vilja att delta
och förberedelse på fysiskt arbete sex timmar om dagen. Tillsammans med handledaren får du träna, skapa och prestera dans tillsammans med dina arbetskamrater.
I danssommarjobbet ingår förutom daglig träning även offentliga dansframträdanden
på stan eller vid en avslutande kort föreställning som ni arbetar fram tillsammans.
Detta under förutsättning att jobbet som dansare kommer att bedrivas, i annat fall
erbjuds du ditt 2:a eller 3:e val. Dessa platser finns bara under period 1.
FORSKNINGSARBETE – Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) vid
Umeå universitet tar emot ungdomar som ska hjälpa till i fyra separata forskningsprojekt, Experimentdammar i Röbäcksdalen, Pollinerande insekter, Björndjur i Västerbotten (organismer) och Tidsresan – en ny typ av vandringsled. Dessa platser finns
bara under period 1.
JOBBA MED KONST – Konstfrämjande kommer att öppna sin lokal på Kungsgatan 33,
för konstintresserade ungdomar. Lokalen ska användas som ateljé. Projektet varvas
med praktiskt arbete i ateljén, studiebesök på museer och gallerier, handledning av en
konstnär och avslutas med ett vernissage. Alla kan söka, inga tidigare kunskaper
behövs – mer än ett intresse för konst. Dessa platser finns bara under period 1.

