Frågor och svar

Sommarjobb inom vård och
omsorg
Ansökningsperiod
När är sista ansökningsdag?
Den 28 februari.
Vad behöver jag lämna in för intyg?
Dina betyg/studieintyg (om du är under pågående studier).
Tjänstgöringsintyg från tidigare arbetsplats, dessa måste visa var du arbetat, hur
mycket du arbetat samt hur lång tid du arbetat i timmar, månader eller år. Dessa
intyg måste lämnas under gruppintervjun.
Hur länge får jag jobba? Hur långt är vikariatet?
Vi prioriterar de som kan jobba hela sommaren. Det kan variera.
Heltid/deltid?
Det finns både hel- och deltid.
Vem kan jag lämna som referens?
En person från tidigare arbete, gärna en chef. Har du inte haft någon tidigare
arbetsplats går det bra att lämna referens från praktikplats. Du kan inte lämna en
familjemedlem eller en kompis som referens. Referenspersonen är den som går i
god för att du kan göra ett bra arbete.
Får jag välja arbetsplats?
Ja.
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Lön
När betalas lönen ut?
Den 25:e månaden efter.
Vad är lägsta lönen?
I dagsläget är 111,51 kronor per timme lägsta lön för outbildade
vårdare/vårdbiträden som fyllt 19 år
Är du 18 år gammal får du 18-årslön på 100,37 kronor per timme
Lönen blir högre om man har en vård- och omsorgsutbildning och/eller om man
kan styrka arbetserfarenhet med tjänstgöringsintyg som visar hur lång tid man
arbetat på varje arbetsplats.
Får jag extra ersättning när jag arbetar obekväma tider?
Ja, fråga på introduktionen eftersom det är olika ersättningar för olika tider.

Arbete
Vad är det för arbetstider?
Det får du veta när du kallas till intervju på den enhet du ska arbeta.
För det mesta är det dag/kväll och varannan helg. Nattpersonal jobbar natt och har
kvällsturer lördag/söndag på en del enheter.
Får jag jobba vidare i höst?
Det finns möjlighet att fortsätta arbeta som timvikarie. Vikariebanken VPF har
max 6 månaders prövotid för vikarier utan utbildning. Därefter behöver man ha
påbörjat en utbildning för att kunna fortsätta arbeta som vikarie.
För vikarier med vård- och omsorgsutbildning går det utmärkt att söka till
Vikariebanken VPF eller Vikariebanken ÄO.
VPF= verksamhet för personer med funktionsnedsättning
ÄO= äldreomsorg

