Grästorps kommun
Allmän verksamhet

INTRESSEANSÖKAN
FERIEPRAKTIK SOMMAREN 2016
GRÄSTORPS KOMMUN
( gäller dig som är född mellan 1998-08-22 – 2000-08-21)
Namn:

…......................................................................

Personnr:

….....................................................................

Adress:

...........................................................................

Postadress: ….......................................................................
Tel.nr:

….......................................................................

Feriepraktiken är 2 veckor under perioden 13 juni – 19 augusti ( v.24-33).
Jag har möjlighet att ha feriepraktik följande veckor i sommar: …................................
Rangordna med siffrorna 1-5 inom det område du helst önskar få din feriepraktik. Information
om varje arbetsområde finner du på baksidan av denna blankett.
Barn &
ungdom

Parkarbete

Vård &
omsorg

Föreningsliv

Administration Turism

Underskrift nedan:
__________________________________
(Namnteckning & datum)
___________________________________________________________________________
Ansökan ska ha inkommit till Grästorps medborgarkontor senast 15 april 2016.
Postadress: Grästorps kommun, kommunens hus, 467 80 Grästorp. Märk kuvertet: feriepraktik.
Om du har några frågor kring feriepraktiken i sommar är du välkommen att kontakta:
Maria Flood, Arbetsmarknadsenheten, 0514-58043, maria.flood@grastorp.se
Meddelande om din placering kommer du att få i mitten av maj!

Grästorps kommun
Allmän verksamhet

Olika områden inom feriepraktik
Barn & Ungdom:
Här får du chansen att arbeta med barn och ungdomar i olika åldrar. Du blir då placerad på en
förskola eller ett fritidshem.
Parkarbete:
Kommunens återkommande projekt, Rena rama Grästorp! Här får du möjlighet att arbeta ute
hela dagarna med uppgifter som rensa ogräs, klippa gräs, göra Grästorps närmiljö renare och
trevligare!
Vård & Omsorg:
Här får du chansen att pröva på att arbeta med de äldre medborgarna eller de som har en
funktionsnedsättning av något slag som behöver lite extra hjälp. Du kan inom detta område
exempelvis få arbete inom äldreomsorgen, hemvården eller på ett gruppboende.
Föreningsliv:
Här får du chansen att arbeta i någon av kommunens ideella föreningar, såsom
hembyggnadsföreningar, idrottsklubbar etc. Helgarbete kan förekomma.
Administration:
Inom detta område får du möjlighet att arbeta med diverse administrativa uppgifter inom
kommunhuset. (Inom administration är platserna ganska få till antal)
Turism:
Inom detta område får du möjlighet att träffa mycket folk och marknadsföra Grästorp på bästa
sätt och ge tips på bra sevärdheter till våra turister. Detta arbetsområde skiljer sig från de övriga
arbetsområden som feriepraktikant då dessa platser endast erbjuds under juli månad och
arbetstiden är förlagd även på helger (onsdag-söndag).

