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En dag är det Botkyrkas unga som tar
över världen. Du som företag och arbetsgivare i Botkyrka kan tillsammans
med kommunen stödja våra ungdomar
att förbereda sig inför arbetslivet . Det
är en smart investering för framtiden!

Under 2018 kan ungdomar som är folkbokförda i
Botkyrka och födda 2000, 2001 och 2002 söka
feriepraktik.
Skicka din intresseanmälan senast den 2 mars
till sommarjobb@botkyrka.se eller med post till
Sommarjobb, Jobbcenter Botkyrka,

Målet för 2018 är att erbjuda 1350

Hans Stahles väg 13, 147 41 Tumba.

feriepraktikplatser till kommunens ungdomar. Det
skulle inte vara möjligt utan dig och din

Vilket stöd kan vi erbjuda dig?

verksamhet. Tillsammans ser vi till att våra

Botkyrka kommun hjälper dig att ta fram och

ungdomar kan få en meningsfull sysselsättning,

matcha kandidater mot de behov som ditt före-

tjäna sina egna pengar och få en ingång på

tag har. Vi tar även hand om anställningsförfaran-

arbetsmarknaden.

det och löneutbetalningar.

Uppdraget

Botkyrka kommun står för hela lönekostnaden.

Ditt uppdrag är att under tre veckor, 6 timmar om

Företaget står för kostnader för handledning och

dagen, handleda och sysselsätta en eller flera fe-

utrustning som feriepraktikanten behöver för att

riepraktikanter så att de känner sig välkomna och

kunna utföra sina praktikuppgifter, till exempel

delaktiga på arbetsplatsen.

arbetskläder.

Så här fungerar det

Vill du veta mer? Kontakta Azra Jahic,

Du och ditt företag erbjuder ett eller flera jobb

tel: 070- 886 13 11, azra.jahic@botkyrka.se.

som kan utföras av en feriepraktikant. Jobben ska

Mer information finns på:

vara av enklare karaktär, och kunna utföras under

www.botkyrka.se/sommarjobb

3 veckor.
Feriepraktiken är uppdelade i tre perioder:
•

Period 1: 18 juni-6 juli

•

Period 2: 9 juli- 27 juli

•

Period 3: 30 juli-17 augusti

