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Hög tid att söka sommarjobb - många sommarjobbsmässor i Skåne

Annonserna för sommarjobben fortsätter att komma in allt tidigare. I Skåne är det flera jobbmässor de närmaste veckorna och
det blir fler längre fram. Vissa mässor gäller enbart sommarjobb och på andra erbjuds både vanliga och säsongsanställningar.

För den som vill jobba i sommar är det redan hög tid börja söka. Trenden att arbetsgivare lägger ut platsannonser allt
tidigare fortsätter. Samtidigt anordnar Arbetsförmedlingar runt om i landet rekryteringsträffar där arbetssökande på
plats kan träffa arbetsgivare som söker personal. Många anordnas i samarbete med kommuner. Här är några skånska
mässexempel.

28/1 Landskrona sommarjobbsmässa

11/2 Bromölla jobbmässa

12/2 Malmö sommarjobbsmässa på Malmö Live

18/2 Simrishamn säsongsjobb inom hotell och restaurang

19/2 Ystad säsongsjobb inom hotell och restaurang

19/2 Kristianstad sommarjobb inom vård och omsorg nordöstra Skåne

1/3 Trelleborg sommarjobbsmässa

4/3 Båstad rekryteringsmässa med företag på Bjärehalvön

Arbetsförmedlingen har även appen Sommarjobba som gör det enkelt att hitta de jobb som utannonseras via Platsbanken. I appen
syns alla aktuella annonser, nytt för i år är att det numera i denna även finns jobb utomlands.

Fakta sommarjobbsappen
Sommarjobba finns som app för både telefoner med iOS och Android och finns att ladda ner gratis via Google Play eller App store. Appen
innehåller lediga sommarjobb samt tips och råd om vad du bör tänka på när du söker jobb. DU får bland annat tips om:

Var du kan hitta sommarjobb, både i Sverige och utomlands
Hur det är att jobba utomlands och vad som kan vara bra att tänka på
Vad som är bra att tänka på innan, under och efter en anställning
Vad du ska tänka på när du skriver ditt avtal och får din lön
Att skicka en ansökan (personligt brev, cv och anställningsintervjun)

Tips om att söka sommarjobb

Ladda ner appen ”Sommarjobba” där Platsbankens alla sommarjobb finns
Fundera på vilka kontakter du har. Kanske behöver din kvartersbutik förstärka med personal i sommar?
Sök sommarjobbet i god tid, många arbetsgivare börjar leta redan nu
Kom ihåg att söka på flera sätt, via mail, personligt besök och sociala medier
Använd dina sociala medier, till exempel Facebook för att visa att du söker jobb och se om du får några tips
Delta på ett webbinar om cv och personligt brev om du vill ha hjälp på traven (www.arbetsformedlingen.se/webbinar)
Fler tips på Arbetsförmedlingens webbplats www.arbetsformedlingen.se/sommarjobb
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