Snart är du klar med grundskolan,
gymnasiet väntar. Snart ska du också
söka jobb; heltid, helg- eller sommarjobb.
Under den här perioden ska vi ta reda på
hur man hittar jobbannonser, hur de ser
ut och hur man ska gå till väga när man
söker jobb!
I kursplanen står det:
Att du ska kunna skriva olika texter som är
anpassade efter mottagare och syfte – t.ex. är det
bra att kunna skriva en jobbansökan som en
arbetsgivare skulle gilla.
Så här ska vi jobba
Vi läser tillsammans jobbannonser och ansökningar, tittar på hur de byggs upp, vilket språk
som är lämpligt och hur man framhäver sig själv utan att vara klyschig.
Vi tittar också på hur en anställningsintervju kan gå till och funderar på hur man bäst hanterar
denna situation.
Redovisningar
Du ska söka ett jobb utifrån en jobbannons genom att skriva ett personligt brev enligt mall
och tips och råd. Se häftet samt bedömningsmatris.
Sedan är det dags att gå på intervju! Lycka till!
Viktiga webplatser:
Arbetsförmedlingen:
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Tips-och-rad.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html
Du kan även ladda ner Arbetsförmedlingens sommarjobbs-app Sommarjobba.

Kunskapsmatris
Personligt brev
Grundläggande

Utvecklat

 Sidhuvud med
namn, adress,
telefonnummer
och e-post.
 Rubrik där det
framgår vilken
tjänst du söker.
 Du berättar om
dig själv på ett
positivt sätt.
 Du skriver under
med ditt namn.
 Du använder
punkt, stor
bokstav både efter
punkt och vid
namn och
styckeindelning.

 Du undviker
klyschorna och
använder precisa
ord eller exempel
som visar varför
du passar till
tjänsten.
 Dina meningar är
varierade och
språket är formellt.
 Det finns en tydlig
struktur med det
viktigaste föst.
 Du berättar varför
du vill jobba just
på detta företaget.

Väl utvecklat

 Din ansökan
speglar annonsen,
d.v.s att du kopplar
dina goda sidor på
ett tydligt sätt till
det som annonsen
efterfrågar.
 Du kopplar dina
erfarenheter till hur
du utvecklat dig
och hur detta gör
dig lämplig till
jobbet.
 Dina
textbindningar är
väl utvecklade.

Önskan

 Du får jobbet!
 Du får alla jobb du
söker! Resten av
livet!
 Du får en
fantasisumma i lön!
 Ditt brev används
sedan som gott
exempel på
arbetsförmedlingen
och i planeringar för all framtid!

