
Ett givande sommarjobb på Varbergs fastighet 

Vill du få nya jobberfarenheter inför din framtid? Då är detta ett passande jobb! 

Jag tog möjligheten och sökte till Varbergs kommun. I dessa tider trodde jag att det 
skulle vara svårt att få ett jobb, vilket var en av anledningarna till att jag sökte in. När 
jag fick reda på att jag blivit tilldelad en plats blev jag jätteglad. Det kunde inte bli 
bättre... 

Första dagen på jobbet visste jag inte riktigt vad jag skulle ha för förväntningar. Det är alltid 
lite pirrigt att komma till ett nytt jobb. Jag och mina kollegor fick en rundtur och fick se var vi 
skulle vara under dagarna, och hur vi kunde guida turister som inte varit i Varberg tidigare. 
Varje dag var varierande. Ena dagen var det mycket turister som exempelvis frågade oss 
hur länge man kunde stå i parkeringshusen?, “Var ligger fästningen”?, och hur man tar sig 
hit eller dit…? De dagar då det var färre bilar tog vi istället tag i arbetsuppgifter som att städa 
bort skräp, glas mm i parkeringshusen. 

En av de bästa sakerna med detta jobb tyckte jag var att man jobbade tillsammans, annars 
tror jag inte jobbet hade varit lika roligt. Det var också väldigt kul att träffa människor från 
olika delar av landet, och till och med från utlandet. Man fick ta fram sina språkliga 
kunskaper, samtidigt som man skulle försöka förklara på bästa möjliga sätt. 

Enligt mig kände jag att man gjorde en skillnad när man berättade för turister att det faktiskt 
är gratis att stå i ett parkeringshus en viss tid. Då många blev väldigt chockade och glada, 
de sa till och med “Då får man åka hit oftare”... 

Jag skulle säga att det var en bra jobberfarenhet då man socialiserar med människor man 
aldrig pratat med tidigare, men också då det var ett väldigt trevligt och härligt arbetsklimat i 
gruppen. Jag är glad att jag tog mig chansen att söka in till Varbergs kommuns feriearbete, 
eftersom det detta året har det varit ett tufft år för ungdomar att få sommarjobb. Därför tycker 
jag att kommunen gjorde en stor skillnad för många av oss. 

Avslutningsvis vill jag säga att det var en perfekt arbetslivserfarenhet och ett mycket bra 
tillfälle att komma ut i arbetslivet. Denna upplevelse var även givande och jag tycker att 
veckorna man spenderade tillsammans var roliga. Detta arbete var lönsamt och levde upp 
över mina förväntningar. Om du också vill ta chansen och jobba tycker jag att du ska söka till 
Varbergs Kommun, det är ett bra tips! 

Tilda Kihlström, Feriearbetare på Varbergs Fastighet 


