Sommarentreprenör med UF 2020
Sök sommarjobb som Sommarentreprenör
med UF och förverkliga en idé!

Nu har du som går årskurs 1 eller 2 på gymnasiet, är född 2002 eller 2003 och är folkbokförd
i Filipstads kommun möjlighet att söka det roligaste sommarjobbat.
Under tre veckor får du med handledning av Ung Företagsamhet testa att driva eget företag
som sommarjobb. Start måndag 15 juni (vecka 25) och avslut fredag 3 juli (vecka 27). Vill du
fortsätta driva ditt företag resten av sommarlovet finns det möjlighet till det.
Hur går det till?
Du spånar tillsammans med Ung Företagsamhet fram en idé som du kan tjäna pengar på. Under
perioden ska iden bli verklighet och pengarna som du tjänar är din lön. Som sommarentreprenör får
man också 2000 kr i startkapital samt en timlön på 59 kr/h, max 8 timmar per vardag under alla tre
veckorna.
Hur ansöker jag?
Grundkravet för att ansöka till sommarentreprenör 2020 är att du måste vara folkbokförd i Filipstad.
Du måste ha gått ur årskurs 1 eller 2 på gymnasiet (född 2002 eller 2003).
Din ansökan gör du på: www.filipstad.se, direktlänk: https://bit.ly/3cTqUEp
Din ansökan skall innehålla:
▪ Namn
▪ Adress
▪ Telefonnummer
▪ Mailadress
▪ Information om dig själv
▪ Varför söker du jobbet som sommarentreprenör
Om du redan nu har en affärsidé inför sommaren så får du gärna berätta om den.
Har du referenser och tidigare erfarenheter, skriv gärna med dem.
Ansök senast 13 april.
Har du frågor om sommarentreprenörer,
kontakta Maria Thiery Wase, Näringslivschef Filipstads kommun,
0590-612 16 eller maila på naringsliv@filipstad.se

Sommarentreprenör Filipstad 2020
Program
Maj: Minikickoff
Inofficiellt startskott för entreprenörskapsutbildningen.
Du som har blivit sommarlovsentreprenör kommer att
bli uppringd av UF Värmland, Petra Carlsson.
Vecka 1: Kickoff
Måndag 15/6: Tema, Kreativ workshop – från idé till realisation
Tisdag 16/6: Innovation och försäljning. 100-lappen
Onsdag 17/6: Marknadsföring och marknadsundersökning
Torsdag 18/6: UF-året på en halvdag och skatteregler
Fredag 19/6: Midsommarafton
Vecka 2: Eget företagande
Måndag 22/6: Handledning/avstämning
Tisdag 23/6: Handledning/avstämning
Onsdag 24/6: Handledning/avstämning
Torsdag 25/6: Handledning/avstämning
Fredag 26/6: Inspirationsföreläsning
Vecka 3: Eget företagande
Måndag 29/6: Handledning/avstämning
Tisdag 30/6: Handledning/avstämning
Onsdag 1/7: Handledning/avstämning
Torsdag 2/7: Handledning/avstämning
Fredag 3/7: Final och diplomering!

Kontaktperson & Handledare UF Värmland:
Petra Carlsson
070-611 12 11 och petra.carlsson@ungforetagsamhet.
Kontakt Filipstads kommun:
Maria Thiery Wase, Näringslivschef Filipstads kommun,
0590-612 16 eller naringsliv@filipstad.se
Sommarjobbsansvarig:
Hanna Johansson
073-270 3961 Hanna.Johansson92@filipstad.se

