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Grattis till ditt sommarjobb 2017!
Ditt avtal är en värdehandling, tappa inte bort det.
Efter avslutat arbete kommer ett arbetsintyg att skickas hem till den adress du
uppgett - Flyttar du måste du meddelas sommarjobbsteamet detta omgående!

Om du blir sjuk, måste du ta kontakt med din arbetsplats så tidigt som möjligt
samma dag och sjukanmäla dig! Får du inte tag i arbetsplatsen kontakta
sommarjobbsteamet på telefonnummer: 08-706 80 09.
Lönen är 80 kr/timme för dig som är född 1999 eller tidigare, 73 kr/timme för dig
som är född 2000 och 70 kr/timme för dig som är född 2001, till detta tillkommer
15, 40: -/ timme i semesterersättning.
Lönen, betalas ut ca 1 månad efter avslutad anställning till det konto du angivit på
handelsbanken blanketten som du lämnade i samband med din avtalsskrivning.
Semesterersättning betalas ut i samband med sista löneutbetalning, oftast månaden
efter första löneutbetalningen.
Du som skatte jämkat ska vid avtalsskrivningen ha fyllt i och lämnat in en
skattejämkningsblankett till oss. Detta för att du som tjänar mindre än 18 951: -/ i
år ska slippa betala skatt.
Din arbetstid är: 30 timmar per vecka/exkl. lunch.
(om inte annat överenskommits med sommarjobbsteamet)
Din arbetsdag kan börja tidigast kl. 07.00 och sluta senast kl.18.00 enligt det
kollektivavtal som reglerar sommarjobb. Du får inte jobba 6 timmar i sträck utan
rast.
Du är arbetsplatsförsäkrad via Sundbyberg Stads arbetsskadeförsäkring
Frågor? – Kontakta sommarjobbsteamet
I Sommarjobbsteamet jobbar: Henrik, Jonathan, Linus och Nathalie. Det är oss du
kommer i kontakt med vid frågor - vi finns tillgängliga mellan 07:00-17:00 på
telefon/mail på nedanstående nummer och mail.
Vid brådskande ärenden ring: 08-706 80 09
Annars ser vi gärna att ni mailar på: Sommarjobb@sundbyberg.se
Lycka till på ditt sommarjobb! 
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