Ansökan Ferieprao 2017

Sökandens personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer, ort

Telefon

E-post

Nuvarande skola o. klass
Gymnasieprogram till hösten

Ange vilka perioder du kan ta ett ferieuppdrag. Stryk det som absolut inte passar.

V.25-26
19/6-2/7

V.27-28
3/7-14/7

V.29-30
17/7-28/7

V.31-32
31/7-11/8

Välj de verksamhetsområden/uppdrag du önskar. OBS! Fyll i tre önskemål !!
Se valbara alternativ på ansökningsblankettens baksida.
1.
2.
3.

Övrigt, ange särskilda önskemål eller annan viktig information, tex allergier,
sjukdomar etc.

OBS! Ansökan tillsammans med personligt brev måste vara fullständigt ifylld och
inkommen till Nordmalings kommun/Jan Sandström senast den 29/4.
__________________________
Ort och datum
Målsmans underskrift

Elevens underskrift

____________________________

____________________________

Postadress:
Besöksadress:
Nordmalings kommun
Kungsvägen 41
914 81 NORDMALING
e-post: jan.sandstrom@nordmaling.se
www.nordmaling.se

Telefon:
0930 – 140 00 vx
070-2003374 mobil

Ansökan Ferieprao 2017

Följande uppdrag är valbara under sommaren 2017
Vård och omsorg
Som sommarvärd får du bl.a. läsa tidningen för de gamla, ta med dem ut på promenader, hjälpa till
med lättare sysslor samt delta i övriga pågående aktiviteter tillsammans med äldre.
Arbetsplatserna är Tallbacken och Strandholmen i Nordmaling, Tobiasgården Gräsmyr samt
Juliagården i Norrfors. Ange under Övrigt om Du vill vara i Nordmaling, Norrfors eller Gräsmyr.

Turistvärd Resecenter
Som turistvärd vid resecentret i Nordmaling får du hjälpa resande med biljettbokningssystemet,
informera turister om sevärdheter inom kommunen, städning, mm. Det är bra att vara en
serviceinriktad person och ha språkintresse.
Barnomsorg
Feriearbete inom barnomsorgen innebär att du jobbar med barn i åldrarna 6-9 år som går på
fritidshemmet på Levarskolan. Du får hjälpa till med olika aktiviteter för barnen. Det är mycket
utomhusaktiviteter, med utflykter mm. OBS OBS! Endast v24-25 samt v32-33
Lokalvård
Lokalvård och städ. Du får hjälpa till med att storstäda skolor och andra kommunala lokaler och
förbereda dessa för kommande termin. Arbetsplatserna är i Nordmaling eller Gräsmyr. Ange under
Övrigt ifall du vill vara i Nordmaling eller Gräsmyr. OBS OBS! Endast v24-25.
Park- och underhållsarbete - Svenska kyrkan
Feriearbete inom Svenska Kyrkan innebär att du jobbar utomhus oavsett väder. Och i första hand
jobbar du med att klippa gräs, rensa ogräs, blomskötsel men även målning av hus kan förekomma.
De arbetsplatser som finns är Nordmaling, Hörnsjö, Nyåker samt Norrfors. Ange under Övrigt var du
helst vill jobba.
Placering och fördelning av uppdrag
Sommaren 2017 kommer i första hand elever som avslutat åk 9 att prioriteras. Om det därefter finns
platser kvar kommer dessa att lottas ut bland elever som avslutat åk 1 på gymnasieskola.
Vi kommer i vår fördelning av tillgängliga ferieplatser i största möjliga mån uppfylla de önskemål som
du anger i din ansökan. Det kan även hända att du blir erbjuden en plats som inte motsvarar något av
dina önskemål.
Observera att ansökan måste ha kommit in till kommunen senast den 29 april 2017.
Din ansökan ska också innehålla ett personligt brev (max en sida) där du berättar lite om dig själv och
varför du söker ferieprao hos Nordmalings kommun.
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