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DETTE ER JOBBSENTRALEN
På Grorud ungdomskonferanse har skoleelevene i bydelen vår hvert år sagt at de ønsker
at det skal bli lettere å få arbeidserfaring for de under 18. Derfor startet Aktiv i Grorud en
jobbsentral hvor ungdom kan få hjelp til å få jobbtrening og bygge opp CV’en.
Hos Jobbsentralen kan du som er mellom 13 og 19 søke på jobb. Noen av jobbene foregår i
skoleferiene, mens andre er på kveldstid etter skolen.

UNG HJELPER ELDRE
Vi ser etter søkere som:

Mer om Ung hjelper eldre:

•
•
•

Ca 20 ungdommer jobber i Ung hjelper
eldre. Nye stillinger utlyses i august hvert
år.

•

SLIK SØKER DU
Alle ledige jobber blir lagt ut på nettet, så sjekk innom på www.aktivigrorud.com og følg
oss på facebook.com/aktivigrorud for å finne en jobb som passer for deg og sende inn
søknad.

Er mellom 15 og 19 år
Bor i Bydel Grorud
Er flink med mennesker og glad i å ta
i et tak
Har mulighet til å jobbe to timer
en kveld i uka og være med på
personalmøte en gang i måneden

Arbeidsoppgavene er å assistere eldre
med forskjellige oppgaver i hjemmet. Det
kan dreie seg om støvsuging, gå og
handle, pusse vinduer, lage middag e.l.

UNG I ARBEID
Vi ser etter søkere som:

Dette får du som ansatt i Ung i arbeid:

•

•

•
•
•

Går i 9. eller 10. klasse på Apalløkka,
Bjøråsen eller Groruddalen skole
Trenger motivasjon til å gjøre det
bedre på skolen
Har lyst til å tjene egne penger (ca
1200 kr i månedslønn)
Har mulighet til å jobbe 3 timer i uka
på tirsdager etter skoletid

•
•
•
•
•

Gratis middag hver tirsdag sammen
med de andre ungdommene
Jobbtrening
Praksisplass i f.eks butikk/sykehjem/
barnehage/fritidsklubb
Muligheten til å søke på ekstrajobb
Individuell veiledning
CV, attest og referanse

Det jobber ca 20 ungdommer i Ung i arbeid og nye stillinger utlyses to ganger i året.

Eksempler på jobber man kan ha: barnehage, butikk og sykehjem.

FÅ HJELP TIL Å SØKE JOBB
Oppsøkende team kan hjelpe deg med å
lage CV, skrive søknad og øve på jobbintervju.
Stikk innom Lene, Thuy, Øystein og Betol
onsdager mellom 19:00 og 22:00.

Her finner du Oppsøkende team:
Ammerudhellinga 47D
(ved siden av Ammerudklubben)
Facebook.com/oppteam

SOMMERJOBB
Vi ser etter søkere som:

Mer om sommerjobb:

•
•
•
•

Ca 40 ungdommer har sommerjobb hvert
år. Jobbene utlyses i mai.

Er mellom 14 og 19 år
Bor eller går på skole i Bydel Grorud
Har lite tidligere arbeidserfaring
Har mulighet til å jobbe fem
timer om dagen i en eller to uker i
sommerferien

Vi prioriterer ungdom som har frivillig
erfaring, f. eks på fritidsklubber, idrettslag
eller organisasjoner.

Arbeidsoppgavene kan være f.eks Rusken, på butikk, barnehage, sykehjem eller på
fritidsklubbenes ferieaktiviteter.

Jobbsentralen holder til ved Ammerudklubben i Ammerudhellinga 47D

KONTAKTINFO
Ida Johannesen (prosjektleder)
95 17 23 22
ida.johannesen@bgr.oslo.kommune.no
facebook.com/idagrorud

OM AKTIV I GRORUD
Aktiv i Grorud er et tilbud til deg mellom 10 og 23 som bor på Ammerud,
Grorud, Kalbakken, Romsås og Rødtvet. Vi er en del av Oslo kommune
sin innsats for ungdom i Grorud bydel.
Aktiv i Grorud består av fritidsklubbene på Ammerud, Kalbakken og
Romsås, Fyrhuset musikkverksted, Ferieklubben, Oppsøkende team,
Helsestasjon for ungdom og Jobbsentralen.

