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Det här är vi�.. 
Feriearbete är en form av anpassat 

sommarjobb för dig som inte hittat ett 

på egen hand. Du som bor i Laholms 

kommun och som går i första eller 

andra året på gymnasiet, eller är född 

motsvarande år, kan söka feriearbete.  
 
Ett feriearbete ger dig möjligheten att 

samla på dig erfarenheter och referen-

ser inför framtiden då du på egen hand 

ska söka arbete. Ett feriearbete ger dig 

även möjligheten att få en inblick i hur 

det fungerar på arbetsmarknaden och 
på en arbetsplats. 

 

Arbetsuppgifterna finns inom kommu-

nens verksamheter eller inom en före-

ning kopplad till Laholms förenings-

råd.  
 
För mer information om sökandekrite-

rier och olika arbetsuppgifter kan du 

gå in på http://www.laholm.se/

feriearbete 

Vårt ansvar 
• Informera om feriearbetena så att det 

når ut till så många som möjligt av er 

som har möjligheten att söka ett feri-

earbete. 
 
• Administrera sökprocessen på att ett 

sätt som gör dig förberedd för fram-

tida arbetsansökningar. 
 
• Samla arbetstillfällen inom kommu-

nens verksamheter samt hos före-

ningar kopplade till Laholms För-

eningsråd så att det finns ett brett 

utbud för dig som söker. 
 
• I största möjliga mål matchar vi dig 

som sökande mot arbetstillfälle som 

motsvarar dina önskemål. 
 
• Finnas till hands som stöd för både 

dig som feriearbetare och för  handle-

dare inför och under feriearbetet. 

Synpunkter, klagomål och 
beröm  
Synpunkter, klagomål och beröm ger 

oss värdefull information för att bli 

bättre. Därför vill vi gärna att du  
berättar vad du tycker om det vi gör 

och det bemötande vi ger. Lämna  

dina synpunkter via www.laholm.se 

eller Medborgarservice på telefon  
0430-150 00. 
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Kvalitetsdeklarationen beskriver den 
service, hjälp och stöd som Laholms  
kommun erbjuder. Med kvalitets- 
deklarationen vill vi ge en tydlig bild av 
kommunens ambitionsnivå och vad 
personal och politiker i kommunen har 
att förhålla sig till i sitt arbete.  

Kvalitetsdeklaration 

Feriearbete  
- en del av Campus Laholm 


