Ett sommarjobb som överträffar förväntningar
Man har förmodligen en bild av hur ett kommunarbete ser ut, men genom att bara
göra en enkel och strukturerad ansökan, så kan förväntningarna lätt visa sig ha fel. I
mitt fall var det iallafall så. Jag förväntade mig 10 pers ute i regn som plockar ogräs i
leriga rabatter. Jag kan lätt säga att det visade sig bli tvärtom.
Det som mitt arbete bestod av var kreativitet, frihet och individualitet/självständighet. Saker
som jag hade skrivit i mitt korta ansökningsbrev. Detta är en sak som gör det värt att söka,
just det att de verkligen tar in det man skriver i sin ansökan och använder det för att anpassa
jobbet just för dig.
Det är inte bara själva kommunen som anpassar jobbet utan också handledaren. För att
förtydliga så är handledaren den som leder dig genom jobbet. Min handledare var en målare
vilket betydde att mitt jobb bestod av att ge en extra hand till måleriet inom kommunen.
Vilket jag verkligen var jättekul eftersom jag hade nämnt i min ansökan att jag älskar att måla
och går i bild och form.
Måndagar till torsdagar så åkte jag runt hela dagen med min handledare från kl 8:00 till
16:00 och målade olika “projekt”. Projekten var allt från att måla väggar i en skola, dagis
lekplatser och äldreboenden.
De sista dagarna av mitt jobb så fick jag ett självständigt jobb att måla deras kontorsväggar.
Det som gjorde det så speciellt var att jag skulle måla vilket motiv som helst på en 2,5
meters lång vägg vilket jag aldrig någonsin gjort, det största motiv jag hade målat var liksom
30x40 cm målarduk. Jag var lite nervös men det var riktigt kul att de litade så pass på mig
och att jag fick chansen till att utmana mig själv. Jag kan definitivt säga att processen av
målningen utvecklade min konstnärliga sida. Jobbet i helhet fick mig att utvecklas. Man får
verkligen en verklig inblick på hur ett jobb ser ut. Jag fick dessutom olika inblickar på andra
jobb då jag den sista veckan också hjälpte till hos en av de anställda som var en typ av
“vaktmästare”.
Sammanfattningsvis så uppmuntrar jag dig verkligen att söka till varbergs kommun oavsett
om det är ditt första jobb eller inte. Jobbet blir verkligen anpassat efter dig som individ
dessutom så skadar det aldrig med att söka!
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