Gullspångs kommun

2021-02-12

Intresseanmälan gällande feriepraktikplats 2021.
Slutar du åk 1 eller 2 på gymnasiet eller 9:an? Gullspångs kommun tillsammans med
Tillväxtverket arrangerar feriepraktik även i år. Nu är det dags att anmäla intresse för att söka
en plats under sommaren 2021.
Har du en annan aktivitet än studier går det självklart lika bra men du måste vara folkbokförd
(skriven) i Gullspångs kommun när du ansöker.
Första perioden är v 25-27 (21/6-9/7) och den andra v 30, 31 och 32 (26/7-13/8).
När det här skrivs är inte arbetsplatserna färdiga än. I vanliga fall, ett” vanligt” år, tar många
av kommunens arbetsplatser emot feriepraktikanter varje sommar. Det kan vara inom
barnomsorg, äldreomsorg och fritidsverksamhet för att nämna några. Riddarveckan behöver
många feriepraktikanter i olika roller. En del arbeten sker utomhus, andra inomhus. Skriv
gärna i önskemål om var ni skulle vilja vara. Vi försöker i största möjliga mån tillgodose
önskemål om arbetsplats och period men vill poängtera att det är just önskemål.
I nuläget befinner vi oss i en pandemi som även påverkar feriepraktiken. Antalet tillgängliga
platser begränsas av att några verksamheter inte tar emot praktikanter i sommar. Andra
kanske inte har sin verksamhet igång över huvud taget. Vi arbetar idag utifrån att vi kan
genomföra feriepraktiken men läget kan ändras.
Feriepraktik är ett sätt att prova på att arbeta, testa ett yrke. Veckorna kan ge referenser och
meriter som gör det lättare att vid ett senare tillfälle söka och få jobb. Att få tjäna pengar är
även det av värde!
Glöm inte att du som är över 18 år kan söka sommarjobb. Sommarjobb innebär att du arbetar
på samma sätt som en ordinarie anställd, vikarierar för någon och får lön enligt avtal.
Feriepraktik är, som sagt, ett sätt för dig att prova på arbetslivet med hjälp av en handledare.
Du får en praktiklön.
På gullspang.se kan du läsa om sommarjobb i vår kommun inom tex vård och omsorg. Likaså
finns sommarjobb att söka på arbetsformedlingen.se.
Sista ansökningsdag för feriepraktik är fredag 26 mars, 2021. Alla som sökt får svar från oss.
Antingen med ett erbjudande om feriepraktikplats eller med besked om att du är uppsatt på
reservlistan.
Hör av dig om du funderar över något!
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