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Sommarjobbsmässa  på  PS
Tisdagen den 7 februari kan eleverna på Peder Skrivares Skola fixa
sommarjobb på lunchen. Det dags för Sommarjobbsmässa.
Mässan, som pågår under elevernas lunchtid, är ett samarbete mellan
Arbetsförmedlingen Varberg, Barn & Utbildningsförvaltningen i Varberg och PSskolan. Mässan är öppen för alla PS-elever som söker sommarjobb.
Ett av BUF:s mål är att få ungdomar i arbete snabbare efter avslutade studier. Då
ser vi att sommarjobb kan vara en väg för våra elever att komma i kontakt med
arbetsmarknaden. Har man ett helg- eller sommarjobb tror vi också att det är bra
för studierna. Det är en erfarenhet som gör att ungdomarna snabbare kommer in
i
vuxenvärlden,
säger
Pär
Wiik,
skola-arbetslivsutvecklare
på
Utbildningsförvaltningen.
”Arbetsförmedlingen brukar varje år i februari besöka PS för att presentera
aktuella utannonserade sommarjobb samt pusha ungdomarna att sätta igång
med sommarjobbsökandet. Nu har vi företagen på plats som vill rekrytera för att
göra det ännu bättre. Många företag är tidigt ute med detta och det kan vara bra
att påminna ungdomarna om det”, säger Anna-Maria Blomquist, som arbetar i
Arbetsförmedlingens företagsgrupp.
”Vi testade detta förra året och i år är det betydligt fler arbetsgivare som vill träffa
våra ungdomar, ca 15 st. Varje tisdag bjuder vi in gäster till PS med tema
branscher och framtida rekrytering i något vi kallar Anställningsbaren, men
denna vecka satsar vi lite större”, säger Pär Wiik
Plats: Peder Skrivares Skola, Hus 1
Tid: 10.30-12.30
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