
Jobb

Jobb for ungdom
Aktiv i Grorud tilbyr jobb til ungdom som ønsker å få 
tidlig arbeidserfaring og å tjene egne lommepenger.  
I 2022 hadde over 300 ungdom sommerjobb eller 
deltidsjobb etter skoletid.

Vi lyser ut ledige stillinger én gang i året. 
Søknadsfristen for 2023 er 10. mars.

Kontaktinfo 
Kamaria Hussein 
95 17 23 22 
kamaria.abdurahman.hussein@bgr.oslo.kommune.no



HVEM KAN SØKE?
Du må være mellom 14 og 19 år og bo eller gå på skole 
i Bydel Grorud for å bli ansatt i ungdomsjobbene. 

Vi kan gjøre unntakt fra denne regelen om du har en 
spesiell tilknytning til bydelen selv om du ikke bor eller 
går på skole her.

Du kan søke mens du fortsatt er 13, men du må ha fylt 
14 år før du begynner å jobbe

HVORDAN SØKER JEG? 
Søknadsskjemaet legges ut på våre nettsider 6. 
februar. Du må sende inn søknaden din før 10. mars for 
å bli vurdert. Her kan du søke både på sommerjobb og 
deltidsjobber etter skoletid utenom feriene. 

Noen ganger dukker det opp nye arbeidsoppgaver i 
løpet av året, hvor vi trenger ungdom som har spesiell 
kompetanse eller interesser. Følg med på facebook, 
instagram eller infoskjermene på skoler og klubber, 
for å få med deg siste nytt om ledige jobber utenom 
hovedopptaket.

NÅR OG HVOR MYE JOBBER JEG?
Under sommerjobb jobber du vanligvis mandag til 
fredag 5 timer per dag i to uker. 

• Periode 1: uke 26/27 
• Periode 2: uke 28/29
• Periode 3: uke 32/33

Om du får deltidsjobb etter skoletid varierer det hvor 
mye du jobber, ut fra alder og type arbeidsplass. Det 
kan være mellom 2 og 5 timer i uka. 

KAN JEG FÅ HJELP TIL Å SØKE?
Kamaria og Oppsøkende team hjelper deg med å fylle 
ut søknadsskjemaet. 

• I uke 7 kommer vi ut på ungdomsskolene
• I uke 8 og 9 er vi til stede på klubbkveldene
• Onsdager kl. 16:00 - 19:00 kan du få hjelp av 

Kamaria på Ammerudklubben

Slik søker du jobb
HVA SLAGS JOBBER TILBYR DERE?
Her kan du se eksempler på hvilke typer jobber vi 
pleier å ha: 

• Barnehage 
• Kafé/matlaging 
• Lede aktiviteter for yngre barn 
• Leksehjelp 
• Praktiske oppgaver (snekring/maling, osv) 
• Rusken: rydde bydelens gater og parker 
• Besøksvenn for eldre 
• Sykkelverkstedet 
• Butikk 
• UngDyrk: dyrking av planter og grøntområder 
• GROW medielab: foto og video 
• ArtWork: kunstneriske oppdrag 
• Skaperverksted med Teknisk museum 

NÅR FÅR JEG VITE OM JEG SKAL PÅ INTERVJU?
Hvis du går videre til intervju får du invitasjon på SMS 
senest 29. mars.

Intervjuene gjøres 3. og 4. april på dagtid og 13. april 
på kveldstid. Info om tid og sted står i meldingen du får.

Hvis noen trekker seg fra intervju eller ikke kan 
ta jobben de blir tilbudt, kan det bli ny runde med 
intervjuer. 

NÅR FÅR JEG VITE OM JEG HAR FÅTT JOBB?
Du som har søkt sommerjobb får vite om du har fått 
jobb senest 1. mai.

Du som har søkt deltidsjobb etter skoletid får svar 
senest 25. august. 



HVORDAN VELGER DERE UT HVEM SOM FÅR JOBB?
Hvert så er det mange flere som søker enn vi har mulighet til å gi jobb. Vi må derfor gjøre noen vanskelige valg. 

I 2023 prioriterer vi søkere som: 
• er anbefalt av våre samarbeidspartnere på skolene, klubbene, barnevernet og NAV
• har ekstra stort behov for arbeidserfaring eller å tjene egne lommepenger
• har en spesiell kompetanse, erfaring eller interesse som vi trenger
• har bidratt som frivillige på fritidsklubbene

I tillegg prøver vi å passe på at jobbene fordeles utover hele bydelen, og at det er en rettferdig fordeling  
i kjønn og alder. 

HVOR MYE TJENER MAN?
Hvor mye du tjener, kommer an på hvor gammel du er:

• 14-16,5 år: ca kr 154 per time
• 16,5-17 år: ca kr 158 per time
• 17-17,5 år: ca kr 162 per time
• 17,5-18 år: ca kr 166 per time
• Over 18 år: ca kr 200 per time

FØR DU SØKER BØR DU SØRGE FOR AT DU HAR:
• BankID
• Frikort
• Eget bankkontonummer
• Et mobilnummer og e-post hvor vi kommer i kontakt med deg

FØR DU BEGYNNER Å JOBBE MÅ DU HA:
• fylt 14 år
• norsk fødselsnummer
• samtykke fra foresatte hvis du er under VGS-alder

NÅR DU HAR FÅTT JOBB MÅ DU SÅ RASKT SOM MULIG:
• signére arbeidsavtalen 
• levere skjema med personinfo
• levere foresamtykke hvis du er under VGS-alder
• noen av jobbtypene krever også at du leverer politiattest

På våre nettsider finner du veiledere som kan hjelpe deg med alle disse tingene:  
www.aktivigrorud.no/jobbinfo

Dette må du ordne for å ha jobb:

Ofte stilte spørsmål



Hvordan var det å ha sommerjobb?

Marcus (18)
KUNSTLAB  - VEGGMALERI PÅ GRORUDDALEN SKOLE

Jeg lærte mye teknisk innenfor graffiti og gatekunst, 
og skapte mange nye kontakter innenfor kunst. Det 
som har vært gøyest er selvfølgelig å male, men også 
det å se resultater av arbeidet du har gjort. Det var litt 
utfordrende å lære seg å samarbeide med andre når 
det kommer til å male. 

Jeg er vant til å male mye fra før, men ikke så mye med 
andre på den måten det ble gjort under prosjektet vi 
drev med. Det var lærerikt. Jeg vil anbefale kunstsom-
merjobb til de som ønsker å utfolde sin kreativitet, og 
de som har et ønske om å kunne drive med noe innen-
for tegning, graffiti eller annen type kunst. 

Shantos (15)
BARNEHAGE

Sommerjobb var perfekt for meg, jeg sitter som regel 
hjemme og spiller når jeg ikke har andre ting å gjøre. 
Arbeidsoppgavene gikk ut på å passe på barna, leke 
med dem og følge med på hvordan de hadde det utover 
dagen. 

Jeg har lært mye om hvordan man skal håndtere barn, 
spesielt når de er sure eller lei seg. Det tok meg kort 
tid å bli kjent med jobben min, jeg skulle selv ønsket at 
jobbperioden varte lengre enn to uker.



Alan (16)
BESØKSVENN FOR ELDRE

Det har vært spennende å høre på historier, men det 
gøyeste var å se på bilder fra 20-årene deres, det var 
fascinerende å se hvor mye mennesker kan forandre 
seg. 

Denne jobben passer for de som ønsker å jobbe med 
noe sosialt og praktisk; her får du sjans til å utvikle 
kommunikasjonsevnene dine. 

Tålmodighet og kommunikasjon er også viktig når man 
jobber med eldre mennesker. Man må forstå at de ikke 
gjør ting i samme tempo som oss.

Adam (17)
VAKTMESTERGRUPPE PÅ AMMERUDKLUBBEN

Arbeidsoppgavene var å vaske og rydde både inne- og 
utearealene til klubben. Dette har vært en lærerik opp-
levelse. Jeg har lært å forholde meg til rutiner på jobb, 
men også om egenskaper jeg har, men ikke har brukt 
før. Og jeg har blitt kjent med mange nye mennesker. 
Det er tungt å stå opp tidlig om morgenen, men det er 
gøy å komme på jobb og møte kollegaene sine. 



Anna Julia (18)
KUNSTLAB - ASSISTENT

Arbeidsoppgavene var å lede kreative aktiviteter for 
barn: alt fra tegning, maling, perling og være med på 
utflukter til museer og gallerier. Det er fint å ha en 
sommerjobb dersom man ikke har konkrete planer 
for sommerferien, det fyller opp hverdagen. Alle 
burde søke sommerjobb, det er et fantastisk tilbud til 
ungdommer. 

Har du jobb til 
ungdom?

For å kunne gi 300 ungdommer jobb trenger vi mange 
arbeidsplasser. Alle typer arbeid er interessant, men  
spesielt er vi ute etter samarbeid med skoler, idretts-
lag, foreninger, borettslag og andre arbeidsgivere hvor 
ungdommene jobber med oppgaver som bidrar tilbake 
til lokalsamfunnet.

Arbeidet kan foregå i skoleferiene eller på kveldstid 
etter skolen. Vi sørger for hele rekrutteringsprosessen 
og velger ut de beste kandidatene for de ulike jobbene. 

Ungdommene blir ansatt i Oslo kommune, og er dekket 
av Oslo kommunes skadeforsikring. Vi sørger for 
arbeidsavtaler, utbetaling av lønn og lignende.

Registrer din interesse hvis din bedrift/organisasjon 
har lyst til å tilby jobb til ungdom.

www.aktivigrorud.no/arbeidsgivere



Sagt om å jobbe i UngDyrk
UngDyrk startet opp i 2020 ved Ammerudklubben. Målet er å å tilby verdifull grønn arbeidserfaring til ungdom i 
bydelen, å gi ungdom og naboer erfaringer med dyrking av mat og planter, samtidig som vi bidrar til å gjøre bydelen 
vår grønnere, mer mangfoldig og inkluderende.  
 
Finn ut mer om UngDyrk på våre nettsider: www.aktivigrorud.no/ungdyrk
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