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VÅRA PATIENTER ÄR TACKSAMMA
OM DE SLIPPER TRÄFFA OSS.
OCH VI GLÄDS MED DOM.

VI JOBBAR MEST I LANDET 
MED FÖREBYGGANDE

TANDVÅRD.

Hälsofrämjande arbete i skolan, avancerad forskning eller Frisktand-
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i munnen hela livet. Kolla upp det senaste inom tandhälsa på 
folktandvarden.se/vgregion

ÄLVÄNGEN. Privateko-
nomi är numera ett 
obligatoriskt inslag 
på gymnasieelevernas 
schema.

Ung Ekonomi heter 
det skolpaket som 
Swedbank erbjuder.

I förra veckan träf-
fade rådgivare Sara 
Eriksson elever på 
Lärlingsgymnasiet i 
Älvängen.

Ungdomar har en betydligt 
sämre ekonomisk standard 
och har haft en betydligt 
sämre ekonomisk utveckling 
jämfört med alla andra grup-
per i samhället. Ungdomar 
oroar sig överlag inte för 
pengar även om man helt 
saknar tillgång. Pengar är 
något som ”löser sig”. Detta 
är fakta som Kronofogden 
har tagit fram. För att ung-
domar ska bli mer medvetna 
om det ekonomiska samhäl-
let i stort har Swedbank tagit 
fram ett utbildningspaket.

– När jag är ute och före-
läser är det inte Swebank jag 
marknadsför utan det hand-
lar i första hand om att ge 
ungdomarna så mycket kött 
på benen som det bara går. 
I min roll som rådgivare vill 
jag ge tips och råd som rör 
privatekonomi, säger Sara 
Eriksson.

Ger svar
Hur sparar jag? Vad är 
aktier? Hur fungerar ett 
lån och en kreditprövning? 
Pensionssparande? Detta är 
några av frågeställningarna 
som Sara Eriksson ger svar 
på när hon träffar gymnasie-
ungdomarna.

– Kunskapen hos eleverna 
är väldigt varierande. En del 
har stenkoll på sin ekonomi 
medan andra inte bryr sig 
alls.

När Sara Eriksson besökte 
Lärlingsgymnasiet i tisdags 

poängterade hon fördelarna 
med ett månadssparande, att 
skaffa en buffert för oförut-
sedda utgifter.

– Det finns olika typer av 
sparande. Det viktigaste är 
att man försöker sätta undan 
lite pengar varje månad.

Undvik sms-lån
Sara passade också på att 
upplysa eleverna om de 
risker som olika typer av lån 
kan innebära.

– Undvik sms-lån och var 
försiktiga med att handla på 
kredit. Det ligger ofta dolda 
avgifter med i dessa köp 
och det blir dyrt. Tyvärr är 

det många ungdomar som 
hamnar i skuldfällor och 
drabbas av betalningsan-
märkningar. Det försvårar 
möjligheten till att exempel-
vis få en lägenhet i framtiden.

Vad vill du förmedla till 
gymnasieungdomarna?

– Att de ska ha koll på sin 
ekonomi. Det är viktigt! Jag 
vill ge eleverna konkreta tips 
och göra dem delaktiga i hur 
de själva kan påverka sin pri-
vatekonomi, avslutar Sara 
Eriksson.

Håll koll på din ekonomi!
– Gymnasieelever gavs tips och råd

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sara Eriksson, rådgivare på Swedbank i Älvängen, besökte 
Lärlingsgymnasiet i förra veckan.
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För att bibehålla och utveckla servicen 
behöver vi nu rekrytera personal.

Vi söker Dig som är nyfiken och engagerad 
och som vill vara med i det arbetet.

DISTRIBUTIONSELEKTRIKER 
Du kommer att arbeta med ombyggnad och utbyggnad av 
elnätet, dvs. både hög- och lågspänning. Vi vill att du har 
erfarenhet och utbildning inom el, gärna från energibranschen. 
Vår uppgift är att trygga elnätsleveranser för våra kunder och 
alltid leverera el, året runt/dygnet runt. Du kan därför komma att 
ingå i beredskapstjänstgöring.

KUNDSERVICEMEDARBETARE 
Du ingår i vår kundservicegrupp och har kontakt med våra 
kunder i huvudsak per telefon men då vi är ett lokalt och familjärt 
företag kommer flera av våra kunder in även för personliga 
besök. Huvudsakliga arbetsuppgifter är avtalshantering, 
faktureringsärenden samt att svara på frågor om elräkningar, 
elpriser och elförbrukning. Du har erfarenhet av kundkontakter, 
datavana samt har också god förmåga att uttrycka dig i tal och 
skrift. Intresse för försäljning och kundservice är en självklarhet. 

Läs mer om oss på vår hemsida, www.aleel.se

För mer upplysningar kan Du också ringa till oss på Ale El, 

Tfn 0303-33 24 00. Vi kan då hänvisa dig till vem som kan ge 

mer information om tjänsterna och vi kan också hänvisa dig 

till våra arbetstagarrepresentanter om du vill höra med dem 

också.

I denna rekrytering samarbetar vi med [ Strategisk HR-

Partner Inger Atterskog AB  ], som du också kan ringa för mer 

information. Tfn 0707-69 08 66.

Vi ser fram mot din ansökan!
Skicka den gärna direkt då vi startar urval och intervjuer 

löpande under annonseringsperioden!  

Skicka till Strategiskhr-partner@telia.com

Sista ansökningsdag är den 11 november 2011

Ale kommun är i en enorm expansionsfas. Det påverkar också mycket 
positivt elnätsverksamheten på Ale El, då vi investerar i, driver och 
underhåller elnätet.  Ale Els verksamhet utökades den 1 september i år med 
Elhandel. Syftet är att bli Alebygdens kompletta elleverantör med bästa 
möjliga service både för privatpersoner och för företag.  
Ale El har fokus på Dig som bor och/eller har verksamhet i närområdet. 


