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Fredrik Johansson
Nej, men jag söker. Jag 
har sommarjobbat på ett 
företag i Älvängen.

Josefin Jacobsson
Ja, jag vikarierar på 
Nödingeskolan.

Sofia Pettersson
Nej. Jag har haft det 
förut och jag söker så 
gott det går.

Linde Gustafsson
Nej det finns inga jobb 
till 16-åringar.

Sandra Claesson
Nej, jag söker. Jag har 
jobbat med att dela ut tid-
ningen förut men det var 
så dåliga tider och dåligt 
betalt så jag slutade.

Har du något 
extrajobb?

5 5 
svarsvarDet blir allt svårare för 

ungdomar att ta sig in 
på arbetsmarknaden. 
Allt högre krav ställs 
och man ska ha mer 
arbetslivserfarenhet. 

Även om det är 
svårt är det dock inte 
omöjligt, säger Lena 
Andersson, jobbcoach 
på arbetsmarknadsen-
heten i Ale. 

Förr i tiden kunde man gå 
in till ett ställe och säga ’jag 
behöver ett jobb’ och så fick 
man ett. Idag är situatio-

nen lite mer komplicerad, 
speciellt nu när vi är på väg 
in i en lågkonjunktur. Ett 
bra personligt brev, ett bra 
CV, gärna med en ordent-
lig meritförteckning, refe-
renser, bra betyg och rätt 
klädsel är grundläggande 
förutsättningar. Man ska 
också ha social kompetens, 
ställa rätt frågor och ge rätt 
svar. Arbetsmarknaden är 
hård just nu, något som Lena 
Andersson kan intyga. 

– Det är väldigt tufft på 
arbetsmarknaden, och det 
är alltid lite svårare för ung-

domar, säger hon. Det krävs 
mycket, som ungdom får 
man slita rätt bra för att få sig 
ett extrajobb. 

Det är inte heller många 
som tar emot unga extrajob-
bare. Lenas tips är att vända 
sig till butik, städ och, om 
man är över 18, vården. 

– Där tror jag det är enk-
last att skaffa sig ett extrajobb. 
Men det gäller att ligga på 
och vara energisk. En annan 
grej kan vara att sätta upp 
lappar om att passa andras 
barn eller rasta hundar. Man 
kan också fråga sina grannar 
om de behöver hjälp.

När det gäller att söka 
jobb på butiker gäller förstås 
flera olika krav beroende på 
butik. På Statoil i Älvängen 
tycker butikschefen Leif - 
Erik Englund att det är bra 
om man har ett trevligt sätt 
och myror i benen. 

– Vi kollar också om de 
som söker funkar på platsen 
och stämmer kemimässigt 
med de andra som redan 
jobbar här. Vi tar ständigt 
emot sökande och många av 
dem är ungdomar. 

Ett annat populärt jobb för 
ungdomar att söka är i mataf-
färer och Willys i Älvängen 
är inget undantag. 

– Det är ofta en fråga om 
timing. De som kommer och 
söker får enklare jobb är de 
som söker när vi har tillräck-
ligt med folk. Sen kollar vi på 
personlighet, det är viktigt, 

säger Maria Holmesköld, 
butikschef på Willys. Kas-
savana är inget måste, men 
självklart en merit. Vi har 
också ett krav om att man ska 
ha fyllt 18. Men annars tar vi 
emot de flesta sökande. 

Som sagt är det tufft på 
arbetsmarknaden just nu. 
Det viktiga är att man inte 
ger upp och slutar att söka. 
Att inte söka alls ökar knap-
past dina chanser att få ett 
extrajobb. 

– Så alla ni ungdomar som 
inte tycker att studiebidraget 
räcker till, ge er ut i jobb-
djungeln. Det lönar sig alltid, 
avslutar Lena på AM.

EMELIE IVARSSON
VERONICA JOHANSSON

Malin Elving, 18 år, har 
hittat ett extrajobb 
som hon kan kombinera 
med sina studier. 

Hon gick till fem stäl-
len och lämnade in sitt 
CV. Samma vecka fick 
hon komma på intervju.

Det gick fort när Malin fick 
sitt extrajobb. Hon skrev ett 
CV och åkte sedan in till stan. 
Där gick hon runt till fem 
olika ställen och frågade om 

de behövde extrapersonal.
– Några dagar senare 

ringde de från ett av ställe-
na och frågade om jag kunde 
komma på intervju, säger 
hon.

En vecka efter intervjun 
ringde de och sa att hon hade 
fått jobbet. Hon har nu jobbat 
några månader och trivs jät-
tebra.

– Jag jobbar bara när det 
är OB- tillägg, skrattar hon. 
Nej, jag skoja, men det är ju 

på kvällar och helger man kan 
jobba.

Malin tycker att det är su-
perbra med ett extrajobb och 
rekommenderar andra ung-
domar att söka. Hennes tips 
är att skriva ett bra CV och gå 
runt till massa ställen.

– Man ska inte vara blyg 
att fråga. Det värsta som kan 
hända är att man får ett nej, 
avslutar hon.

EMELIE IVARSSON
VERONICA JOHANSSON

Extra jobbigt för unga

Lena Andersson på AMS har många bra tips på hur du får ett 
extrajobb.

ATT TÄNKA PÅ
* Kolla ditt privata kontaktnät.
* Skriv ett bra personligt brev.
* Knacka dörr.
* Ring tillbaka då och då till jobben 
du sökt.
* Ha alltid en referens.

* Om du söker på Internet, se till att 
ligga på. Man kan inte bara mejla 
och vänta sig att få ett jobb.
* Se glad ut.
* Anpassa dina kläder efter vilket 
jobb du söker.

Hon både jobbar och pluggarHon både jobbar och pluggar

Malin är supernöjd med sitt extrajobb på Pressbyrån.

Om man har suttit i 
flera timmar och skrivit 
på ett CV och person-
ligt brev, borde väl man 
kunna få åtminstone en 
rad tillbaka om varför 
man inte passar för 
jobbet. Men det verkar 
vara för mycket begärt.

Visst är det frustrerande 
att inte få ett jobb man har 
sökt, men vad som faktiskt 
är värre är att inte veta. De 
gånger man fått ett tyd-
ligt och någorlunda snabbt 
svar är lätträknade. Ofta får 
man inget svar alls, trots att 
arbetsgivarna alltid lovar att 
höra av sig.

Under hela uppväxten har 
man fått lära sig att aldrig 
lova något man inte kan 
hålla. När man sedan ska ut 
på arbetsmarknaden måste 
man lära om. Löften bryts på 
löpande band och uteblivna 
telefonsamtal är vardagsmat. 

Många gånger har man 
ringt till de jobb man har sökt 
för att kolla hur det går med 
ansökningarna. Då har man 
fått ett stressat ”Vi kontak-
tar dig så snart vi kan”. Det 
går en vecka, två veckor, en 
månad, får man något svar? 
Nej. 

Visst, vi har full förstå-
else för att folk är upptagna 
och att de ibland får in galna 

mängder med ansökningar. 
Men det var ju trots allt de 
själva som lagt annonsen för 
att skapa ett intresse, och när 
man sedan visar intresse kan 
de inte ens visa respekten att 
svara. 

Samma sak är det när man 
söker praktik, man får sällan 
ordentliga svar. Om man 
ringer får man ofta svaret ” 
Vi skickar ett mejl i veckan”. 
Gör de det? Nej. Man får 
ringa sig svettig och förtviv-
lad tills man får ett svar som 
allt som oftast är ett nej. ( en 
eloge till Alekuriren, som 
svarade samma dag vi frå-
gade, och dessutom sa ja till 
båda. )

Vad vi vill säga är att vi 
tror företagen i längden 
förlorar på att inte svara på 
ansökningar. Man får ett 
dåligt första intryck om de 
inte ens vill lägga en minut 
på att svara en. Det intrycket 
tar man sedan med sig, och 
man berättar för sina vänner 

att det inte är någon idé att 
söka där osv. Slutsats: Ta er 
den lilla tiden att svara på 
ansökningarna, det tjänar 
alla på.

 Låt humöret gå i dur, nu 
när det är lågkonjunktur!

EMELIE IVARSSON
VERONICA JOHANSSON

Ring, ring, bara de slog en signal


