Lathund - Ferieplatsen
Beskriver nedan de olika stegen du måste göra för att söka en feriepraktikplats.
Du börjar med att gå in på sidan www.ferieplatsen.se
Steg 1 – Välj Karlskoga kommun
Följande bild dyker upp. Klicka på symbolen för Karlskoga kommun.

Steg 2 – Registrera dig
Innan du kan söka en plats måste du registrera dig.
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Steg 3 – Ange personuppgifter vid registreringen
Börja med att ange årskurs och om du haft en feriepraktik tidigare sedan fyller du i
resterande uppgifter;

Fortsätt sedan att fylla i nedanstående uppgifter.
De som är markerade med * är obligatoriska.
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Nästa uppgift som dyker upp är att du ska skriva ett personligt brev. Du kan fylla i det senare.
När du angett dina kontaktuppgifter i registreringen blir du automatiskt inloggad på sidan
och kan börja söka ferieplatser men inte skicka in dem förrän du skrivit ett personligt brev,
enligt nedan enlig nedan.
Personligt brev
Arbetsplatsen vill gärna ha en kortare beskrivning av dig som sökande därför är det
obligatoriskt att skriva något kort om dig själv i ett personligt brev. Du måste ange mellan
500 – 2000 tecken.
Du kan titta på och välja ferieplatser platser som finns utan att skriva ett personligt brev men
du kan inte skicka din ansökan utan att ha skrivit ett personligt brev. Om du har t.ex. allergier
eller funktionsnedsättningar som verksamheterna kan behöva känna till kan du även lämna
sådana uppgifter.
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Steg 4 – Sök feriepraktikplats
När du loggat in kan du ansöka maximalt 5 olika ferieplatser. Du gör ett förstahandsval, ett
andrahandsval. etc.
Följande bild, bild nr 1, dyker upp. Om du vill förfina ditt sök av ferieplatser så tryck på
knappen ”Sökfiler” och då visas bild nr 2, se nedan.
Bild 1
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Bild nr 2

Du kan bläddra igenom alla platser eller använda dig av frisökrutan om du är speciellt
intresserad av något speciellt.
Exempel på olika sökord som du kan använda beroende av vad du är intresserad av:
Knapped Lägergård, Vaktmästeri, Äldreomsorg, Strandbadet, Städ, Förening,
Sommarlovsföretagare, Parkskötsel, Folkhälsan, Sommarkul. Du kan också söka på olika
arbetsuppgifter t.ex. kioskarbete, promenader, etc.
Steg 5 – Skicka in ansökan
När du är klar med din ansökan och ditt personliga brev så klicka på SKICKA IN.
Du kommer att få en bekräftelse att din ansökan är inskicka via mail.
Övrig information
Se - www.karlskoga.se/sommarjobb
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