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Råd och tips för dig som är på väg 
in i elteknikbranschen.



Nu ska du 
sälja dig själv

Elevmedlemmar får råd och hjälp 
av sin Region inför sitt första jobb.

Nu är det allvar. Du är på väg mot ditt första jobb. 
Ett jobb där du ska trivas, utvecklas och där du får 
nya kompisar. Vi har samlat några råd och tips som 
hjälper dig att få en bättre start.

När du väl ska träffa din blivande arbetsgivare 
är det dig själv du ska sälja. Arbetsgivaren har 
kanske flera att välja mellan och det gäller att du 
gör ett gott intryck. 

Det är din första egna förhandling i arbetslivet.



Ligg gärna
ett steg före

Via portalen arbetsformedlingen.se
får du massor av 

info, tips och sökvägar till jobb.

o Under sista terminen kollar du platsannonser 
    i tidningar, på nätet och på arbetsförmedlingen.
o Tala med kompisar, lärare, föräldrar och bekanta
    som har kontakter eller jobbar inom branschen.
o Du bör också tala med ”din” Region och med 
    skolinformatören.
o Gör en CV – en kortfattad skriftlig presentation
    av dig själv – som ger arbetsgivaren alla väsentliga
    fakta om dig inför beslutet om eventuell anställ- 
    ning. En A4 sida räcker. Exempel på en CV kan 
    du hitta på arbetsformedlingen.se 



”Tjena, de é Nicke”
Nix, det duger inte

Om det är gott om jobb så är det
desto viktigare att du kollar upp flera.

När du hittat ett jobb som verkar intressant 
ringer du företaget och presenterar dig. 
o Säg att du är intresserad av jobbet.
o Tala om var du sett annonsen eller 
    fått tipset ifrån. 
o Gör upp en tid för ett besök med den ansvarige 
    och var beredd på att du kan få frågor redan 
    vid första kontakten per telefon.
o Lämna namn och telefonnummer om 
    du inte får kontakt direkt.
o Tag helst kontakt med flera företag som har jobb 
    du är intresserad av. Då kan du jämföra.



Ha koll på läget

Anställningsintervjun är lika
viktig för dig som för arbetsgivaren.

Nu börjar det dra ihop sig. Planera din dag så att 
du har god tid på dig. Kom inte för sent!
o Läs på din CV, tänk igenom de frågor Du vill ställa. 
o Vilka arbetsuppgifter får jag? 
o Vilka krav ställs på mig? 
o Jobbar jag ensam eller ingår jag i en grupp?
    Innebär arbetet kundkontakter?
o Ska jag resa i jobbet? Vilka är arbetstiderna? 
o Vilka utvecklingsmöjligheter finns det?

Var även själv beredd på frågor som: 
Vad vet du om företaget? Varför söker du just 
det här jobbet? Varför ska vi anställa just dig?



På plats, nu gäller det

Att företaget har kollektivavtal har stor 
betydelse för din anställning, löneutveckling 

och ditt försäkringsskydd.

o Tag i hand ordentligt (de flesta ogillar ett 
    slappt handslag). 
o Se personen i ögonen. 
o Presentera dig ordentligt. 
o Kom ihåg namnet på den du talar med. 
o Lyssna noga, men glöm inte att det är nu 
    som du kan och ska ställa frågor.
o Be dem beskriva företaget och arbets- 
    uppgifterna.
o Ta gärna en rundvandring om möjlighet finns.
o Finns en företagspresentation? 
o Skriftlig arbetsbeskrivning? 
o Fråga om det finns avtal, om lön och arbets-
    tider. Vilka försäkringar och förmåner gäller?



Gå inte på en blåsning

Om du är elevmedlem lovar vi att 
stötta dig inför ditt nya jobb 

och välkomnar dig som medlem.

Var försiktig med bemanningsföretag som lovar 
"Guld och gröna skogar" t ex i Norge.
o När du varit på dina besök; samla ihop 
    intrycken.
o Ring din region och fråga om företagen. 
    De har stor företagskännedom och
    erfarenhet av hur det fungerar ute på fältet.
o Genom kontakten med facket kan du få
    viktig info om företaget. 
o En kontakt med företagets fackklubb kan ge 
    information från ”insidan”.
o Du ska checka av om kollektivavtal finns.
    Regionen hjälper dig sedan med 
    medlemsansökan och A-kassa.
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Får du jobb - se till att det finns avtal
och att du får ett anställningsbevis.

Som medlem i facket får du hjälp och stöd 
att bevaka dina intressen på jobbet. 

Det gäller t ex förhandlingar om lön, 
arbetsvillkor och dina rättigheter via lag och avtal. 

Välkommen du också!

Info, telefon, adresser 
sef.se

Kolla även
ung.lo.se
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