Sommarlovsentreprenör 2017

PLATSANNONS

Går du i skolan och vill testa ett spännande och utvecklande
feriearbete i sommar? Då kanske du vill bli Sommarlovsentreprenör!

Nu har du en spännande möjlighet att ansöka om att bli sommarlovsentreprenör, inom ramen
för Hässleholms kommuns satsning på feriearbete för ungdomar som bor i vår kommun.
Sommarlovsentreprenör innebär att du får en startsumma på 2000 kr som du sedan använder
för att starta och driva ditt eget företag under sommaren. Ett roligt sätt att pröva en affärsidé
och tjäna egna pengar!
Om du vill bli en sommarlovsentreprenör behöver du kunna delta i en introduktionsvecka
under vecka 25, det vill säga 19:e - 22:e juni. Då får du en kort utbildning i att driva eget
företag samt hjälp med att utveckla din affärsidé. På torsdagen avslutas introduktionen med en
kick-off där du får ditt startkapital på 2000 kr. Sedan driver du ditt företag under sommaren i
den omfattning du själv bestämmer för att avslutningsvis berätta hur det gått på en återträff i
augusti. Under sommaren kommer du få det handledarstöd som behövs för ditt företag.
Vi vill ha din ansökan senast den 12/3. I din ansökan ska du kortfattat beskriva vem du är
samt dina tankar kring en affärsidé för ditt sommarlovsföretag. Det behöver inte vara en
färdig affärsidé då du kommer att få hjälp med detta under introduktionsveckan. Du behöver
inte ladda upp något CV, utan fyll i dina person- och kontaktuppgifter och ladda sedan upp
din ansökan under ”personligt brev”. De fält i formuläret som inte berör feriearbete, t.ex.
”Utbildningstitel” eller ”Dina tre senaste anställningar”, kan du fylla i med ett bindestreck.
Länk till HR supporten: www.hassleholm.se/jobb
Vi läser ansökningarna och väljer ut upp till 20 skolungdomar till Sommarlovsentreprenör
2017. Ifall vi får ett större antal ansökningar så kommer ungdomar födda -01 och -00
prioriteras i urvalet. Vid behov genomförs intervjuer.
Tidigare sommarlovsentreprenörer har bland annat drivit företag där de tillverkat och sålt
konst, fotograferat, startat webbyrå, städat till äldre, utfört barnpassning, fotograferat,
anordnat läger, designat kläder och mycket mer. Fundera på vad du är bra på eller tycker är
roligt, låt fantasin flöda, och ansök om att bli Sommarlovsentreprenör!
Mer information om vad det innebär att vara Sommarlovsentreprenör finns här:
www.hassleholm.se/sommarlovsentreprenor

Varaktighet/Arbetstid:
1-3 månader
Ansökan:
Sista ansökningsdag 2017-03-12
Vi ger besked till er senast 13/4.
Lön:
Startkapital om 2000 kr.

För mer information kontakta:
Roger Höjendal, Näringslivssamordnare,
Tel 0451-26 72 29, roger.hojendal@hassleholm.se
Andreas Roxhag, samordnare skola-arbetsliv
andreas.roxhag@hassleholm.se

