Att vara sommarjobbare på HEMAB.
För över 140 stycken ungdomar så är HEMABs sommarjobbserbjudande det alla vill ha.
I många år har HEMAB varit ett av de mest populära ställena för ungdomar att söka
sommarjobb på och detta gäller inte bara ungdomar från Härnösand utan även för ungdomar
runt omkring i Ångermanland. Tyvärr är antalet platser begränsat till omkring 40 stycken,
vilket ändå är ganska många. För dem som lyckas få ett sommarjobb väntar en lärorik och
rolig sommar. Det gäller bara att söka i tid!
HEMAB har några krav på dem som ska sommarjobba, bland annat så måste en sökande vara
minst 16 år. Den som har sommarjobbat på HEMAB i 2 år är inte aktuell för ett tredje år som
sommarjobbare.
HEMAB har ett tillvägagångssätt där tidigare sommarjobbare paras ihop med en som inte
varit på avdelningen tidigare. På så vis får de lära av varandra och karaktären på
sommarjobbet förändras lite från första till andra sommaren eftersom man år två kanske är
den lite duktigare som får visa olika moment för den nye sommarjobbaren. Detta
tillvägagångssätt har blivit en lyckad och uppskattad modell och bidrar till ökad
sammanhållning.
Varför HEMAB är så populärt tror Monika Köhn (Personal administratör hos HEMAB) beror
på att det vi är ett lokalt företag och att ersättningen är okej. I vissa fall har man en släkting
eller anhörig som jobbar på företaget.
Under sommarjobbet delas ungdomarna upp i olika perioder och får därmed en eller två
handledare på den avdelning de önskat få komma till. Handledarna ser efter sommarjobbarna
och hjälper dem om det skulle vara några frågor under perioden.
De olika avdelningar som finns är:
• Växel
• Lokalvård
• Förråd
• Va
• Avlopp
• Marknad/Information
• Arbetsavdelningen
• Fjärrvärme, KVV
• Renhållningen

Följande intervjuer är av sommarjobbare 2008 som tycker till om
HEMAB:

Intervju 1, - Caroline Falk, 19 år
Avdelning: Förrådet
Stad: Härnösand
Sysslor: Vaktmästeri

•

Är det första gången du jobbar på HEMAB?
Nej, jag har jobbat ett år tidigare, förra sommaren.
Jag jobbade då på samma avdelning. Jag valde att söka tillbaka för att jag trivdes
med arbetet och med arbetskamraterna, plus att det var bra betalt.

•

Vad tycker du om att jobba på HEMAB? Vad är bra respektive dåligt?
Bra folk och arbetskamrater. Det är bra arbetstider och bra betalt.
Även bra arbetsuppgifter – varierande.

•

Tycker du att du blir bra behandlad av de personer som jobbar här?
Ja mycket! Det är bra stämning och skämtsamma personer. De är hjälpsamma och
överseende med att man kanske inte kan allt.

•

Skulle du kunna tänka dig att söka till HEMAB igen?
Ja, men jag vet ju att man bara får jobb här två år.

Bild saknas

Intervju 2, - Elin Hellström, 17 år
Avdelning: Lokalvård
Stad: Älandsbro
Sysslor: Städar

•

Är det första gången du jobbar på HEMAB?
Nej, det är andra året.
Och i år sökte jag samma avdelning igen.

•

Har du sökt in många gånger tidigare? (isf har du sökt samma plats?)
Jag har sökt två gånger och har fått två gånger.

•

Vad tycker du om att jobba på HEMAB? Vad är bra respektive dåligt?
Det är bra betalt och man har någonting att göra hela tiden. Det är dåligt att det är
så långa tider, 7 till 16, det är längre än när man går i skolan.

•

Tycker du att du blir bra behandlad av de personer som jobbar här?
Ja.

•

Skulle du kunna tänka dig att söka till HEMAB igen?
Jag vill men eftersom man inte får jobbar här mer än två år..

Intervju 3, - Tobias Näsman, 16 år
Avdelning: Förrådet
Stad: Härnösand
Sysslor: Har hand om området

•

Är det första gången du jobbar på HEMAB?
Ja.

•

Har du sökt in många gånger tidigare? (isf har du sökt samma plats?)
Det här är första gången jag har sökt.

•

Vad tycker du om att jobba på HEMAB? Vad är bra respektive dåligt?
Det är trevliga personer, alla är roliga och det är bra betalt.

•

Tycker du att du blir bra behandlad av de personer som jobbar här?
Ja, de tar hand om mig men jag får ändå ta ansvar.

•

Skulle du kunna tänka dig att söka till HEMAB igen?
Ja det skulle jag. Det är roliga men jobbiga uppgifter här.

