
1014 sommarjobb till unga i Botkyrka
Målet var att få fram 1000 sommarjobb inom kommunens förvaltningar, bolag och föreningar. Med facit i hand erbjuds nu hela 1014
platser till sommarjobbssugna ungdomar i Botkyrka. Fokus på kvalitetsarbete och kommunikation präglar årets
sommarjobbssatsning, bland annat med hjälp av en egen webbplats

På den nya webbplatsen ”Sommarjobb i Botkyrka” hittar ungdomar information och tips om sitt sommarjobb i Botkyrka kommun,
men även tips om att söka jobb i allmänhet. Tanken är att samla all information om sommarjobben på en egen portal som mer
direkt riktar sig till målgruppen, det vill säga ungdomar som ska sommarjobba, eller vill veta mer om hur det är att sommarjobba i
kommunen.

- Botkyrka satsar stort på sommarjobben även i år. Vi är övertygade om att det är en viktig satsning, där unga människor får
möjlighet till arbetslivserfarenhet, att skapa kontakter och att tjäna egna pengar. Ett sommarjobb är en viktig sysselsättning för
många under sommarmånaderna, säger Jill Melinder, ordförande i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden.

Unga berättar själva
I år kommer sommarjobbande ungdomar att få besök på arbetsplatsen av andra sommarjobbare, vars huvudsakliga uppgift blir att
undersöka hur ungdomarna själva upplever sitt sommarjobb.

- Besöken och intervjuerna är ett led i vårt kvalitetsarbete, berättar Tove Bodin, kvalitetsansvarig för sommarjobben. Vi vill att våra
ungdomar ska ha meningsfulla sommarjobb där de upplever att de faktiskt bidrar på riktigt. Det är också en del av vår ambition att
arbeta aktivt med kommunikation, vi vill visa upp sommarjobben och låta ungdomarna själva komma till tals. Därför kopplar vi ihop
sommarjobbswebben med olika kanaler i sociala medier.

Besöken och intervjuerna med sommarjobbarna kommer att kommuniceras via en blogg och ett Instagramkonto, som ungdomarna
själva sköter under sommaren. Parallellt med besöken och intervjuerna skickas en frågeenkät ut till ungdomarna efter
sommarjobbet, även det som ett led i att säkra kvaliteten.

Kontaktinformation:

Karin Wikström, administrativ chef, Arbets- och kompetenscenter, tel: 08-530 627 33, e-post: karin.wikstrom@botkyrka.se

Jenny Lindberg, kommunikatör, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, tel: 08-530 614 98, e-post:
jenny.lindberg@botkyrka.se

Vid övriga frågor, vänligen kontakta -

Hediye Güzel, PR/pressansvarig
Telefon: 08-530 624 92
Sms: 0727-117580
Mail: hediye.guzel@botkyrka.se

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 86 100 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv
och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med stora möjligheter.
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