Skjema sendes til:
torill.nymann@bsn.oslo.kommune.no

SØKNAD OM SOMMERJOBB FOR UNGDOM 2017
BYDEL SØNDRE NORDSTRAND
• Søknadsfrist: 3. april. Søknadsskjema må benyttes

• De som IKKE har fått svar innen 20. mai får dessverre ikke tilbud om
sommerjobb gjennom prosjektet i 2017
NAVN

Fornavn:

Etternavn:

Gutt:
Jente:
(sett kryss)

ADRESSE

Gateadresse:

Postnummer/Poststed:

INFO:

Født dato:

E-post:

Telefon:

Foreldre/foresattes telefon:

DINE
SKOLE
ERFARINGER Har du gått på skole det

ARBEID

FRITID

Har du jobberfaring?
Passet barn, malejobb,
vært avisbud eller noe
annet?

Hva liker du å gjøre i fritiden,
har du jobbet frivillig, drevet
med idrett, musikk og
lignende?

Har du tidligere jobbet i bydelens
sommerjobbprosjekt? (sett kryss)
JA
NEI

Hva ønsker du aller
helst å jobbe med?

Hva vil du helst ikke
jobbe med?

Hva er du flink til?

Hvorfor bør nettopp du ha jobben?

Når vil du helst jobbe? (uke/dato)

Kommentar/annen info :

siste året ? Hvilken skole ?
Hvilken linje og trinn.?

Elektronisk signatur fra søker :
Dato :

Sommerjobb for ungdom i Bydel Søndre Nordstrand:
• er for unge mellom 15 og 19 år fra Søndre Nordstrand
• skal gi ungdom trening, erfaring og ansvar rettet mot arbeidslivet
• arbeidstaker kan få jobb fra 60 til 90 timer
• arbeidstaker må skrive kontrakt og vil få dokumentasjon/attest etter endt arbeid.
(attesten er et verdidokument som du må ta godt vare på!)
• det kreves ansvar, oppmøte til riktig tid, god oppførsel og vanlige regler som ellers
gjelder i arbeidslivet
• den som får jobb må selv ordne med skattekort/frikort i god tid før jobbstart
• det er lurt å søke flere jobber samtidig, det er ikke alle som får jobb i bydelens
sommerjobbprosjekt.
• Lykke til!

•

VIKTIG : Pass på at mailadresse og telefonnummer som du oppgir er riktige. Byttes
eller endres telefon og e-post etter at du har sendt inn søknad, meld inn endringene
straks slik at vi kan få tak i deg!

For mer informasjon, kontakt prosjektansvarlig Torill Nymann, tlf: 900 596 15
(Osloungdommens Motorsenter, Hvervenbukta)
Skjema kan sendes på e-post til:
• postmottak@bsn.oslo.kommune.no
• torill.nymann@bsn.oslo.kommune.no
eller sendes med brevpost til:
Torill Nymann
Bydel Søndre Nordstrand
Postboks 180 Holmlia
1203 Oslo

