
FERIE 2019 

Under sommaren 2019 kommer Jokkmokks Kommun att prioritera feriearbete till 

ungdomar födda 2003 och de födda 2002. Ungdomar födda 2001 erbjuds feriearbete 

i mån av plats.  

 

Ungdomar fyllda 18 år innan 1 juni 2019 kommer ej att prioriteras då de har större 

chans att erhålla arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.  

 

Tvåveckorsperioder med start vecka 26 kommer att erbjudas. Avvikelser gällande peri-

oder kan förekomma så läs informationen noggrant innan du skickar in din ansökan.  

 

Ansökan skickas till: 

Renée Westerberg 

Arbetsmarknadsenheten 

Jokkmokks Kommun 

962 85 Jokkmokk 

 

Ansökan ska vara INNE senast 10 maj. Sena eller felaktigt ifyllda ansökningar kommer 

inte med. 

 

 

Vill du ha hjälp att söka feriearbete?  

Drop in på Resurscentrum 24 och 25 april mellan 15:00—17:00: 

Resurscentrum hittar du i B-salen på Folkets Hus i Jokkmokk 



ARBETSPLATSER 2019 
Arctic Camp 
Sökbara perioder: v. 26-27, v. 28-29, v. 30-31, v. 32-33 

Arbetsuppgifter: 

Arbeta med utemiljön och underhållsarbete. Det kan innebära allt från gräsklippning, krattning, plocka 

skräp, sköta blommor etc.  Vara ansvarig för att utemiljön på campingen hålls ren och snygg. En del under-

hållsarbete kan också ingå i arbetsuppgifterna, exempelvis målning eller enklare snickeriarbeten. Utöver 

detta kommer man få hjälpa till i de ordinarie funktionerna beroende på hur mycket arbete som finns. Det 

kan vara i butik, städ, aktivitetsrum eller  

vaktmästeri. Man kommer att arbeta på olika stationer med ca 2-4 personer, och arbetsuppgifterna kom-

mer att variera under veckorna.  

 

Bjärkagården Vuollerim 
Sökbara perioder: v: 26-27, v. 28-29, v. 30-31, v. 32-33 
Antal platser/period: 2  

Arbetsuppgifter: 

Aktivera de äldre på boendet, exempelvis läsa för den gamla, spela spel, ta en promenad, baka och servera 

fika och samtala med de boende.  

 

Fjällträdgården 
Sökbara perioder: v. 26-27, v. 28-29, v. 30-31, v. 32-33 
Antal platser/period: 2  

Arbetsuppgifter: 

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av trädgårdsskötsel och skötsel av byggnader. Arbetsmomenten 

innefattar t.ex. ogräsrensning, krattning och underhåll av grusgångar, underhåll av träkonstruktioner och 

lokalvård etc.  

 

Fritids Västra Skolan 
Sökbara perioder: v. 25-26, v. 27-28, v. 32-33 
Antal platser/period: 2  
 
Arbetsuppgifter: 
Arbete i elevgrupp samt övriga varierande arbetsuppgifter.  

 

 

 

 



ARBETSPLATSER 2019 
Gatukontoret Utemiljö 
Sökbara perioder: v. 26-27, v. 28-29, v. 30-31, v. 32-33 
Antal platser/period: 2  

Arbetsuppgifter:  

Hålla Jokkmokk fint. Gräsklippning och trimning av grönytor, skötsel av blomrabatter och växtområden, 

rensning av ogräs, städning och skräpplockning. Skötsel av grusgångar och plattsättningar, samt ev. måleri. 

Handikappomsorgen 

Sökbara perioder: v. 28-29, v.30-31 

Antal platser/period: 1  

Arbetsuppgifter:  Tillsammans med personalen ha olika aktiviteter typ promenad, spela spel osv 

Hemtjänsten Solrosen 
Sökbara perioder: v. 26-27, v.28-29 
Antal platser/period: 1   

Kaitumgården  
Sökbara perioder:  v. 26-27, v. 28-29, v. 30-31, v. 32-33 

Äldreomsorgen har stort behov av engagerad personal, därför söker Kaitumgården dig som är 
speciellt intresserad av att jobba med äldre. Du som söker kommer att få träffa ansvariga på  
Kaitumgården för att få information om vilka egenskaper som efterfrågas och vad de kan  erbjuda.  
Är du intresserad av att jobba  på Kaitumgården anger du ”Kaitumgården” som 1:a val i din 
ansökan.  

Arbetsuppgifter:  Aktivera de äldre på boendet, exempelvis läsa för den gamla, spela spel, ta en promenad, 

baka och servera fika och samtala med de boende. Lättare omvårdnadsarbete.  

Kultur och Fritid 
Sökbara perioder: v. 26-27, v. 28-29, v. 32-33 
Antal platser/period: 2  

Arbetsuppgifter: 

Målning, röjning, klippa gräs, vaktmästarsysslor m.m. Placering Idrottsplatsen Jokkmokk 



ARBETSPLATSER 2019 
Kulturskolan Sommarensemble 
Sökbara perioder: v.28-29 
Antal platser/period: 8

Arbetsbeskrivning: Repetera in en repertoar under några dagar för att under vecka två uppträda 
på olika platser i kommunen. Föreningar och andra kan boka ensemblen hos Kulturskolan. Är 
inget bokat så uppträder ensemblen exempelvis i parken. Det behövs inga speciella förkunskaper, 
men ett intresse för att spela/sjunga och uppträda är en förutsättning.

Pionjären Porjus 
Sökbara perioder: v. 26-27, v. 28-29, v. 30-31, v. 32-33 
Antal platser/period: 1  

Arbetsuppgiffter: Aktivera de äldre på boendet, exempelvis läsa för den gamla, spela spel, ta en 
promenad, baka och servera fika och samtala med de boende. 

Polcirkelgymnasterna 
Sökbara perioder: v. 32-33 
Antal platser/period: 2  

Arbetsuppgifter:  Städa i gymnastikhallen, ev. lagning av redskap. Planera, genomföra och utvärdera läger 
för yngre gymnaster. 

Önskvärda kunskaper:  Gärna gymnast eller tidigare gymnast  eller annan likvärdig kunskap.
Erfarenhet av att leda barn/ungdomar i någon idrott.

Porjus Förskola/Fritids 
Sökbara perioder: v. 26-27 
Antal platser/period: 2  
Arbetsuppgifter: 
Leka, läsa, spela etc med barnen. Påklädning, dukning och andra förekommande arbetsuppgifter. 

Städpoolen: Bokenskolan/Östra skolan 
Sökbara perioder: v.26-27 
Antal platser/period: 1  

Städpoolen: Västra Skolan 
Sökbara perioder: v.26-27 
Antal platser/period: 1  

Städpoolen: Östra Skolan 
Sökbara perioder: v. 32-33 
Antal platser/period: 2  

Städpoolen: Vuollerim 
Sökbara perioder: v.28-29 
Antal platser/period: 1  

Arbetsuppgifter  Städpoolen: 
Allmänt förekommande inom lokalvård. Exempelvis dammtorkning, moppning, fönsterputsning. 



ARBETSPLATSER 2019 
Vuollerim Hembygdsförening 
Sökbara perioder: v. 26-27, v. 28-29, v. 30-31, v.32-33 
Antal platser/period: 2  
Arbetsuppgifter: 
Caféarbetsuppgifter, allt-i-allo. 

Vuollerim Motorförening, Kartingbanan i Letsi 
Sökbara perioder: v. 27-28, v. 29-30 
Antal platser/period: 1  
Arbetsuppgifter:  
Gräsklippning, ogräsbekämpning, hjälpa till vid uthyrningen och servicen på hyrkartarna. Sökanden bör 
helst ha fyllt 16 år.  

Vuollerims Ridklubb 
Sökbara perioder: v. 26-27, v. 27-28, v. 29-30, v. 31-32 
Antal platser/period: 2  

Arbetsuppgifter: 
Målning, vaktmästarjobb, bygga hagar, stallarbete m.m. 

Återvinningscentralen 
Sökbara perioder: v. 26-27 
Antal platser/period: 2-6  

Arbetsuppgifter: 

Som återvinningsarbetare på en återvinningscentral sköter man den dagliga driften av centralen och 

vägle-der kunderna kring var olika saker ska slängas. 

Återvinningsarbetarna hjälper också till att sortera och plocka isär saker som kommer in. Avfallet sorteras i 

olika avfallsslag, till exempel järn- och metallskrot, brännbart, komposterbart, elektronikavfall, 

byggmateri-al och plast. Återvinningscentralen tar även emot saker som sälja mot donation till 

miljövälgörande ända-mål. Återvinningsarbetaren jobbar även med att hålla centralen samt övriga delar 

av gatukontorets ansvarsområde ren och snygg. 

Uppskattade egenskaper
Ansvarstagande: Återvinningsarbetare ansvarar för det dagliga arbetet på återvinningscentralerna, och ser 

till att allt fungerar som det ska. 

Noggrann: Det är viktigt att leverera förväntat resultat. Det du gör skall representera Jokkmokks kommun. 

Målmedveten: Du kommer att ha varierande uppgifter där vissa är mindre roliga. Gör ditt bästa. 

Du kommer att jobba i arbetsgrupper med 1-4 andra personer med eller utan närvarande arbetsledare. 




