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Vi medverkar till att arbetsgivare får arbetskraft och arbetssökande jobb.  
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Massor av mässor med mängder av sommarjobb  

Hög tid att söka sommarjobb 
Vill du jobba i sommar? Det finns gott om sommarjobb att söka.  
Ett hett tips är att ladda ner Arbetsförmedlingens app Sommarjobba, ett annat att 
besöka någon eller några av alla mässor som hålls runt om i Västra Götalands län 
under våren. 
För den som vill jobba i sommar är det hög tid att börja söka jobben. Många 
arbetsgivare lade in sina platsannonser redan före jul och fortfarande anmäls det nya 
lediga platser till Arbetsförmedlingen. I dagsläget finns det över 7 700 lediga 
sommarjobb i Västra Götalands län.  
Arbetsförmedlingen har också appen Sommarjobba som gör det ännu enklare att hitta 
de jobb som utannonseras via Platsbanken. I appen syns alla aktuella annonser. Varje 
annons kan sedan innehålla upp till flera hundra jobb, exempelvis inom en kommun.   
 
En annan bra väg till sommarens drömjobb är att besöka en av alla jobbmässor som 
Arbetsförmedlingens anordnar i länet. Där står arbetsgivarna i kö för att rekrytera 
personal till sommaren. På www.arbetsformedlingen.se/ finns en särskild sida för alla 
större sommarjobbsmässor i hela landet. 
 
Här är mässorna med sommarjobb i Västra Götalands län 

• Göteborg  9 februari 
• Åmål  15 februari 
• Åmål  22 februari 
• Mariestad  22 februari 
• Trollhättan  26 februari 
• Partille  28 februari 
• Skövde  28 februari 
• Uddevalla  1 mars 
• Alingsås  1 mars 
• Strömstad  7 mars 
• Dals-Ed  7 mars 
• Stenungsund 8 mars 
• Lidköping  8 mars 
• Tanum  8 mars 
• Kungshamn 15 mars 
• Göteborg  15-16 mars 
• Göteborg   21 mars 

Göteborg 6 februari 2018 
Presskontakt: Olof Lönnehed, kommunikatör 010-488 46 03 
Mer information om sommarjobben: Sandra Offesson, analytiker 010-486 39 78 

https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Tips-och-rad/Nyheter/Nyheter-for-Arbetssokande/2018-01-23-Hitta-jobbet-direkt-pa-sommarjobbsmassan.html
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Tips/Så fixar du sommarjobbet 
• Besök en sommarjobbsmässa och träffa arbetsgivare som söker personal. 

(Arbetsförmedlingen har en särskild sommarjobbssajt där vi samlar de större 
mässorna.   

• Ladda ner appen ”Sommarjobba” där Platsbankens alla sommarjobb finns. 

• Delta på ett webbinar den 7 mars om hur man söker sommarjobb: 
www.arbetsformedlingen.se/webbinar 

• Kom ihåg att söka på flera sätt, via mail, personligt besök, telefon. 
• Fundera på vilka kontakter du har. Kanske behöver din kvartersbutik förstärka 

med personal i sommar? 
• Använd dina sociala medier, till exempel Facebook för att visa att du söker jobb. 

Arbetsförmedlingen har också flera egna Facebooksidor med tips på jobbmässor 
och annat: www.facebook.com/Arbetsförmedlingen 

Källa: Arbetsförmedlingen 
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