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Feriearbete sommaren 2021 
Nu är det dags att söka feriearbete inför sommaren. 
 
Vem kan söka? 
Du kan söka feriearbete om du är folkbokförd i Gällivare kommun och går ut någon 
årskurs på gymnasiet i år eller avslutar grundskolan åk 9 eller fyller 15 år  
senast 2021-06-13. 
 
Vi vill ha din ansökan senast 2021-04-18 
 
 
Perioder: 

• Period 1 14.6-2.7   
• Period 2 5.7-23.7  
• Period 3 26.7-13.8 

 
 
Löner 2021 
Åk 3 eller fyllda 18 år  96,75 kr/tim inkl. semesterersättning 
Åk 2   82,75 kr/tim inkl. semesterersättning 
Åk 1   68,70 kr/tim inkl. semesterersättning 
Åk 9   55,85 kr/tim inkl. semesterersättning 
15 år fram till åk 9  52,40 kr/tim inkl. semesterersättning 
  
Midsommarafton har de flesta arbetsplatser stängt. Ingen lön utgår för denna dag.  

 
Om du kryssar för alla 3 perioderna, då ökar chanserna till jobb. Du får dock bara 
jobba en period. Viktigt är även att söka så brett som möjligt, du kan välja att söka 
inom alla områden. Tänk på att ju fler arbetsområden du väljer ju större chans att få ett 
sommarjobb. 
P G A den pågående pandemin har vi i år ett mycket begränsat antal feriejobb, och 
vi kommer att prioritera ungdomar som går på gymnasiet och ej har haft ett feriejobb 
via Gällivare kommun tidigare så det är viktigt att du kryssar i detta alternativ om du 
går på gymnasiet och ej har erbjudits ett feriejobb via oss tidigare. 
Erbjudande om feriejobb skickas till den mail-adress som du registrerar vid ansökan. 
 
OBS! Om du ej får plats i första uttagningen ställs du på reservlista och kan ändå få en 
plats vid ev. avhopp. Du får meddelande via mail även om du inte blir uttagen. Besked 
kommer så snart alla platser är tillsatta under maj månad. 
 
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!! 
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