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ALE. Under våren kunde 
Aleungdomar födda 
1999-2000 söka feriear-
bete för sommaren. 

I år var det 536 ung-
domar som sysselsattes 
i kommunala verksam-
heter eller ute i privata 
företag.

Det är nytt rekord!

Fredrik Duvek och Nico-
le Ghafari, Arbetsmark-
nadsenheten i Ale kommun, 
har haft ansvaret för årets 
kommunala feriearbetare. 
De sökande fick ange intres-
seområden och i den mån 
det har gått har dessa försökt 
tillgodoses.

– Det fanns både arbeten 
i den kommunala sektorn, 
alltså de mer ”vanliga” fe-
riejobben, och sen de mer 
annorlunda jobben hos före-
tagen, som till exempel Ica, 
Hundfixarn med flera, säger 
Nicole Ghafari och Fredrik 
Duvek.

Målgruppen som ferie-
arbetena var tillgängliga för 
var ungdomar födda 1999 
och 2000. Lönen ligger på 
78 kronor i timmen, lönen 
är faktiskt en av de högsta i 
landet för feriearbetare. På 
15 dagar ska man jobba 75 
arbetstimmar.

– Tanken med feriearbe-
ten, till skillnad från prao, 
är att man ska få en första 
erfarenhet av det riktiga ar-
betslivet, förklarar Fredrik 
och Nicole. När man praoar 
är det som att man går med 
någon i handen under hela 
arbetstiden. Feriejobben ska 
vara som ett riktigt arbete, 
så likt en vanlig anställning 
som möjligt. 

 Coop Extra
På Coop Extra i Älvängen 
hittar vi Oliver Fransson 
Lee och Ebba Persson. De 
står inne på lagret, där de är 
i full gång med att packa upp 
varor. De berättar att det är 
en vanlig arbetsuppgift. 

– Vi jobbar mest med att 

packa upp och stapla varor i 
butiken, säger Oliver. Ibland 
städar vi här inne på lagret 
också. 

Både Ebba och Oliver har 
sökt jobb för att tjäna egna 
pengar, men också för att 
få in en fot i arbetslivet och 
prova på hur det faktiskt är 
att jobba. 

– Det är väl kul att jobba 
på Coop, säger Ebba. Dess-
utom har vi lätta arbetsupp-
gifter och bra arbetstider, 
fyller Oliver i. 

De båda säger också att 
de hade kunnat tänka sig att 
jobba med butiksarbete igen. 

– Jag skulle kunna tänka 
mig att jobba extra med det 
här under tillexempel gym-
nasieåren, säger Oliver. 

De tycker båda att det har 
varit skönt med lätta arbets-
uppgifter och trevliga job-
barkompisar. 

– Jag skulle kunna jobba 
med det här ett tag tills jag 
vet vad jag vill göra i framti-
den, säger Ebba. 

Detta var Olivers första 
sommarjobb och han fick 
en väldigt bra upplevelse. 
För Ebbas del var det andra 
gången, första gången hon 
sommarjobbade var det på 
Backaviks äldreboende i Nö-
dinge. 

– Det var kul att jobba där 
med, men jag fick inte göra 
så mycket, säger Ebba. Det 
var många uppgifter som 
man var tvungen att ha ut-
bildning för, avslutar hon. 

 
Kickis i Nödinge

Iman Zkordi jobbade sina 
tre veckor hos Kicks i Nö-
dinge. 

– Som tjej älskar jag 
smink, det här är det bästa 
jobbet, säger Iman med ett 
skratt. 

På Kicks får man hjälpa 
många kunder, sortera varor, 
se till att det ser fint ut i buti-
ken och ta hand om leveran-
ser och returer. 

– Det bästa är att det är 
så ”chill”. Det krävs mycket 
arbete, koncentration och 
disciplin, berättar Iman. Det 
sämsta är när det kommer 
in otrevliga kunder eller när 
folk stjäl.

Iman skulle gärna jobba i 
kosmetikabranschen i fram-
tiden. Hon sommarjobbar 
främst för att få erfarenhet 
och pengarna är en bonus. 

Hos Smycka på Ale Torg 
hittar vi Andrea Lidström. 
Här får hon kolla beställ-
ningar, bocka av de varor 
som kommit in och sätta ut 
varor. 

Jättekul!
– Det är jättekul! Man lär 
sig mycket, framförallt om 
smycken såklart, säger An-
drea. 

Även Andrea jobbar för 
att få erfarenhet och ser 
pengarna som ett plus. 

– Det bästa med det här 
jobbet är att man får en 
överblick hur det är att jobba 
i butik. Det finns ingenting 
som är dåligt direkt, säger 
hon. Jag hade kunnat tänka 
mig att jobba med det i fram-
tiden också. 

Maximus Nordgren jobba-
de på ett unikt sommarjobb, 
hos Hundfixarn i Skepplan-
da. Där fick han gå ut med 
hundarna, se till så att de 
hade det bra och att de hade 
mat och vatten. 

– Det är roligt om man 
gillar djur, säger han. Jag 
jobbar för lönen, men det är 
som sagt roligt med hundar-
na också.

Det här är andra året som 
Ale kommun i samarbete 
med det lokala näringslivet 
erbjuder alla ungdomar i två 
årskullar sommarjobb.

Linn Costa
Alice Staaf
Sommarreportrar

Rekordmånga sommarjobb!

Ebba Persson pch Oliver Franssonhar sommarjobbat hos Coop Extra i Älvängen.

Hund�xarn.


