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Datum

2016-02-18

Verksamhetschef Jörgen Bergvall
Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling
Arbetsmarknadsenheten
0451-26 70 69 0709-71 70 69
jorgen.bergvall@hassleholm.se

Sommarjobb till ALLA ungdomar!
I år ska kommunen göra en storsatsning på sommarjobb till ungdomar. Vi ska erbjuda minst
250 ungdomar ett jobb nu i sommar – och vi vill gärna ha er hjälp, så att ännu fler kan erbjudas
ett sommarjobb.
Vår målsättning är att samtliga ansökande sextonåringar ska få ett sommarjobb inom
kommunens verksamheter - och vi hoppas att privata företag vill ta emot de som är 17 år och
precis har gått ut första året på gymnasiet.
Insatsen kommer att marknadsföras i media och på kommunens hemsida. Om ni också kan
anordna ett sommarjobb åt en ungdom kommer ert företagsnamn att synas i våra
pressmeddelanden. Ni kommer även att synas på kommunens hemsida, på en särskild
informationssida som talar om vilka företag som är med i satsningen här i Hässleholm
– Sommarjobb till ALLA ungdomar!
Vi ser insatsen som en mycket viktig preventiv arbetsmarknadsåtgärd. Vi värnar om
ungdomarna i kommunen och tillsammans kan vi lyckas! Vi ser också ungdomarna som vår
framtida arbetskraft, som vi vill ge insikt och möjlighet att i framtiden välja rätt utbildning.
Om ni också kan erbjuda ett sommarjobb till en ungdom, minst 40 arbetstimmar, och ge en
timlön som är minst lika hög som den kommunen ger, 58 kronor, så kan ni vara med! Vi
erbjuder oss att förmedla kontakter från arbetssökande ungdomar direkt till er, och ni väljer
själva hur många ungdomar ni vill träffa innan ni bestämmer er för vem eller vilka som ska ges
möjlighet att få vara hos er i sommar.
Meddela ert intresse idag! Redan nästa månad kommer marknadsföringen av projektet att
starta. Skicka ett mail till oss med kontaktuppgifter till
arbetsmarknadseneheten@hassleholm.se så kommer en av våra matchare att höra av sig ang.
de praktiska detaljerna.
Med vänlig hälsning
Jörgen Bergvall
Verksamhetschef
Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling
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Sommarjobb till ALLA ungdomar
Företagsnamn (som ska synas i pressmeddelande):
……………………………………………………………………………..
Platsannons (som ska synas på kommunens hemsida)
Beskrivande text om företaget (max 200 tecken)
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
Beskrivning av arbetsuppgifter:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Beskrivning av önskade kunskaper och personliga egenskaper:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Period: ………………………………………………………………………….…………………
Antal arbetstimmar/dag: …………
Timlön: ………… kronor
Antal platser: …….. stycken
_____________________________________________________________________
Vill ni att vi förmedlar samtliga ansökningar till er?

JA

NEJ, det räcker om vi får ta del av de bästa, max …. stycken ansökningar.
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