Sökbara Ferieplatser 2022

Arbetsplatser

Antal platser
Period 1 Period 2 Period 3

Arbetsuppgifter

Arbetstider

Skyttens äldreboende

1

1

1

Städ, bäddning, aktiviteter, tidningsläsning,
sällskap, utevistelse, m.m.

Dagtid

Ventilen (Norräng)

1

1

1

Städ, bäddning, aktiviteter, tidningsläsning,
sällskap, utevistelse, m.m.

Dagtid

Skogsgläntan (Södermalm)

1

1

1

Städ, bäddning, aktiviteter, tidningsläsning,
sällskap, utevistelse, m.m.

Dagtid

Brännbergsvägen 14
(Forsdala)

1

1

1

Städ, bäddning, aktiviteter, tidningsläsning,
sällskap, utevistelse, m.m.

Dagtid

Maskrosen (Södermalm)

1

1

1

Städ, bäddning, aktiviteter, tidningsläsning,
sällskap, utevistelse, m.m.

Dagtid

Öregården (Örträsk)

1

1

1

Städ, bäddning, aktiviteter, tidningsläsning,
sällskap, utevistelse, m.m.

Dagtid

Forsdala Fritids

2

2

2

Ingå i arbetslaget och delta i aktiviteterna med eleverna på
fritidshemmet, spela spel, rörelselekar, utflykter m.m.

Tider mellan 07.00-17.00

Flammans fritidshem, Furuvik

1

Aktivera, umgås och delta med elever i åldrarna 6-10 år i
fritidshemmets dagliga verksamhet.

Varierande tider mellan klockan 7.00- 16.00

Södermalms fritids

1

Norrängs fritids

1

Knaftens förskola

1

Villaryds förskola

1

Furuviks förskola

3

Norrängs förskola

1

Kristinebergs förskola

1

Arbetsplatsens övriga önskemål/information

Fått minst 2 vaccinationsdoser gällande covid-19.

Fått minst 2 vaccinationsdoser gällande covid-19.

Fått minst 2 vaccinationsdoser gällande covid-19.

Fått minst 2 vaccinationsdoser gällande covid-19.

Fått minst 2 vaccinationsdoser gällande covid-19.

Fått minst 2 vaccinationsdoser gällande covid-19.

Fått minst 2 vaccinationsdoser gällande covid-19.

Fritidssysslor, leka, pyssla och umgås med barnen.
Dagtid
Delta i aktiviteter tillsammans med barnen.
1

Dagtid
Arbeta i barngrupp 1-5 år, vara med, leka med och stötta barnen.

Kläder efter väder.
OBS! Under vecka 31 är Norrängs fritidsbarn och personal på Forsdalaskolan,
under vecka 32-33 på Norrängsskolans fritids.
Kläder efter väder.

08.00-15.30
Arbeta i barngrupp 1-5 år, vara med, leka med och stötta barnen.

Kläder efter väder.
08.00-15.30

Arbete i barngrupp, praktiska göromål.

Kläder efter väder.
Dagitd

Arbeta i barngrupp 1-5 år, vara med, leka med och stötta barnen.

Kläder efter väder.
08.00-15.30

Arbete i barngrupp.

Kläder efter väder.
Dagtid

Arbete i barngrupp.

Kläder efter väder.

Rusksele förskola/fritids

2

Dagtid

Utbildningscentrum
(Tannbergsskolan)

2

Forsdalaskolans kök

1

1

1

Tannbergsskolans kök

1

1

1

Gatu och park

2

2

2

Parkarbete - gräsklippning/trimning, ogräsrensning.
Målning skopor och plogar.

06.50-13.50

Ansia Badpark

3

3

3

Rensa ogräs, plocka skräp, ta upp pooltäckning, bottensuga
bassänger, torka bord, diska, fylla på varor m.m.

Må-fr 7-14 eller 12-19, lö och sö 7-11 eller 12-16

Entréhuset Gammplatsen

1

1

1

Fronta varor, kundbemötande, sälja produkter m.m., städ,
hjälpa till vid öppning och stängning, städ.

09.45-16-15

Handelsboden Gammplatsen

1

1

1

Sälja godis m.m., kundbemötande, städning, hjälpa till vid
öppning och stängning. Fronta varor.

09.45-16-15

Samevistet Gammplatsen

1

1

1

Enklare guidning, lassokastning, pyssel för barn,
Gahkkubakning, städning m.m.

09.30-16.00

Reception/butik
Skogs- och samemuseet

2

2

2

Kulturbotan Gammplatsen

2

2

2

Vaktmästeri Gammplatsen

1

1

1

Ruselegården Café

1

2

2

Mest utomhusarbete. Gräsklippning, städning, översyn av
byggnader och utställningar, målning, iordningställande inför
olika aktiviteter och arrangemang.
Servering, städning, diskning, kassa-bemmaning,
kundbemötande.

Lycksele Djurpark

14

14

12

Gräsklippning, städ, blomskötskel, sköta aktiviteter,
kioskbiträde.

08.00-14.30, 10.15-16.45

Brattens Intresseförening

1

1

1

Målning, gräsklippning, städning, skräpplockning,
ogräsplockning m.m.

Dagtid (enligt överenskommelse)

Björksele intresseförening

2

Gräsklippning, krattning, städning av föreningshus,
fönsterputsning, lättare målningsarbete.

Dagtid eller enligt överenskommelse.

Plastning av böcker, städning.
Dagtid
Förbereda mat, diska, städa.
Dagtid
Förbereda mat, diska, städa.
Dagtid

Intresserad av service, tycka om att prata med besökare.

Intresserad av service, tycka om att prata med besökare.

Ta betalt för entré, butik. Städning, kundbemötande.

3

3

3

God kännedom om samisk kultur. Tycka om att prata med besökare
och delta i arrangemang.
Intresserad av service, tycka om att prata med besökare.

09.45-16.15
Klippa gräs, rensa ogräs, fixa på området. Utomhusarbete.

Thornégården & Underjordskyrkan

Grästrimmer och gräsklippning endast för dem som fyller 16 år under
2022. Ej lämpligt för gräsallergiker eller dem som har problem med
fysiskt arbete.
Du måste vara simkunning, ej gräs- eller pollenallergi. Du ska tycka om att
arbeta med människor och vara serviceinriktad.

Viktigt att ha kläder efter väder.
08.00-14.30

Underjordskyrkan: Ta emot besökare, servera fika, även baka,
diska, städa.
Thornégården: Består av 3 olika delar och arbetsuppgifter
fördelas på alla, Vandrarhem - rumsstädning, Butik - fylla
på/packa upp varor, Restaurang - vissa förberedelser för
lunchservering, fylla på under lunchservering, städ och disk.
Park: viss hjälp med att sköta grönytor kan också förekomma
(beroende på ålder).

Viktigt att ha kläder efter väder.
08.00-14.30
Intresserad av service, tycka om att prata med besökare.
09.45-16.15

09.00-15.30

Handledare: feriepraktikantens målsman.

Lycksele Motorklubb
(Trollringen, kartingbana)

3

Vormsele hemslöjdsmässa

3

5

Stalltjänst, hästhantering, viss del ridning, anläggningsvård,
bistå med hjälp vid lektioner och läger.

Tider mellan 07.00-16.00

2

Vårstädning, målning, olja in bryggor och altaner,
caféförsäljning m.m.

Dagtid

1

Dalgården (Örträsk)

4

Tanne Hästförening

2

2

Lappmarksryttarna

Hedlunda Bygdegård och
idrottsförening

2

Allmän skötsel av anläggningen under hyrkartsäsongen:
klippa gräs, städa, måla m.m. Underhåll av hyrkartarna: tvätta,
smörja m.m. Vägleda och hjälpa de som vill köra hyrkart.
Arbeta i café under hemslöjdsmässan. Hämta varor, städning,
disk, torka av bord, arbete i kassa med handledning, låsa
byamuseét. Sista veckan: hjälpa till med ihopplockning av
slöjdalster.
Dra ris, måla, bygga broar samt diverse underhållsarbete på
hembygdsområdet. Eventuellt medverka i
sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år.
Dra ris i blivande hästhagen, smörja läder, målning, städning,
djurskötsel och enklare byggjobb.

3

2

2

12.00-19.00

Varierande mellan kl 8-17 beroende på väder

Varierande mellan 06.00-20.00
Vardagar och helgdagar.

Viktigt att klä sig efter väder.
Djur finns på plats, inte lämplig arbetsplats för pälsallergiker.
Hästvana.

