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Emelie hjälper till med catering när Chantals, 
fiket i Punkt, behöver det. Hon jobbar oftast  
varje eller varannan helg. Det är mest på fester, 
julbord och födelsedagar som hjälpen behövs 
så ett arbetspass kan vara från tre på eftermid-
dagen fram till midnatt.

Hon har även fått in en fot i eventbranschen. 
Emelie jobbar på sin extramamma Annika Neh-
rers företag med event ett par gånger i månaden. 
Då får hon bland annat hålla i aktiviteter eller 
vara värdinna. Dessutom extrajobbar hon för Rix 
FM event ett par gånger i månaden, och ytter-
ligare ett par gånger i månaden för Västerås  
Citysamverkan, med det som behövs. Dessa jobb 
har lett till att Emelie i sommar ska vara back-
stage-ansvarig för Cityfestivalen.

Utöver detta har hon nu blivit anställd och 
provjobbat på Team Sportia. Hon har inte fått 
sitt schema än, men ser fram emot att få börja 
jobba.

– Jag vet inte hur jag hinner med, men på  
något mystiskt sätt gör jag det. säger Emelie.

Trots att emelie har tre jobb går skolan  före. Hon 
går andra året på Europaprogrammet på Carl-
forsska och säger att eftersom det är ett hektiskt 
program krävs det att man sätter skolan före 
jobbet.

Men det finns något ännu viktigare än  
både skola och jobb, träningen. Emelie tränar 
tre gånger i veckan på Friskis & Svettis och  
rider en gång i veckan. Det är träningen som får 
henne att må bra, utan den blir hon rastlös och 
får spring i benen. För att hinna med att träffa 
vänner brukar Emelie slå ihop två aktiviteter.

– Jag brukar ofta sova hemma hos andra, gå 
och träna ihop eller plugga tillsammans med en 
kompis. Det är vännerna som gör att man orkar 
resten.

Emelie tycker att arbetsmarknaden är tuff och 
att det krävs mer än ett bra cv för att få jobb. 

– De flesta företag får hur många cv:n som 
helst, så vill man ha jobb ska man gå dit person-
ligen och visa att man vill jobba, är driven och 
social.

ett annat sätt är att gå via kontakter. Emelies 
extramamma har haft ett finger  med i alla jobb 
som Emelie har fått.

Under gymnasiet är tre jobb, träning och vän-
ner ganska lagom. Emelie känner att tiden inte 
skulle räcka för ett jobb till, men tycker om alla 
de jobb hon har nu, och att tjäna pengar.

– Det är underbart att kunna köpa kläder,  
göra roliga saker och äta ute. Alla i vår ålder vill 
väl ha en egen inkomstkälla för att kunna göra 
sånt utan sina föräldrars hjälp.

efter studenten vill Emelie göra något helt  
annat, då drömmer hon om att flytta till Austra-
lien och jobba med hästar. När hon är vuxen vill 
hon göra som många i hennes närhet och ha 
flera jobb. 

– Om jag bara har ett jobb vill jag byta  
efter några år så jag hinner testa på mycket och 
inte tröttnar.

AGnes Hillert

emelie har tre jobb

Emelie x 3. Emelie jobbar 
inom eventbranschen, i butik 
och som servitris, utöver att 
hon går på gymnasiet.
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Hur svårt kan det vara att få jobb? Ung har träffat två tjejer som    har lyckats. 

Emelie Hansson går andra året på gymnasiet  
och har tre extrajobb. Dessutom tränar  
hon och har ett socialt liv. 

Moa hissar: Stolta lärare
Hur glad blir man inte när man sliter  ■

med ett stort intensivt arbete och lära-
ren utbrister i slutet på sista lektion: 
Vad stolt jag är över er! Ni är så dukti-
ga! 

Det gjorde min dag bättre i alla fall. 
Det är få lärare som berömmer elever-

na när de har presterat. Elever vet alltid 
när man har lämnat in något och har 
presterat dåligt och det blir inte bättre 
av att läraren påpekar det. Självkänslan 
sjunker enormt. Så när en lärare för 
ovanlighetens skull säger något posi-
tivt, eller rentav hyllar en klass, då blir 

det en mycket gladare och bättre stäm-
ning. Jag tror det får många till att vilja 
prestera bra. 

Så lärare, låt elever få veta när de 
lyckas, alla blir gladare  helt enkelt!

moA Persson
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I dag har hon det jobb hon allra helst ville ha, 
i klädbutiken New Yorker.

När Isabella Segerström, 19 år, gick ut gym-
nasiet var det dags att söka jobb. Hon ville 
börja livet och skaffa egen lägenhet, och för 
det krävs en inkomst.

Det första Isabella gjorde var att söka jobb 
på Internet och via arbetsförmedlingen. Men 
det ledde ingenstans och hon kände att ar-
betsförmedlingen inte gjorde något. 

då började hon gå runt till olika ställen och 
bad att få prata med chefen för att lämna sitt 
cv. Ganska direkt fick Isabella jobb både på 
Burger King och på ett städställe som heter 
Morgongåva Städ. Men sen ringde New Yor-
ker och hon fick jobbet som hon allra helst 
velat ha. Isabella tackade såklart ja och slu-
tade på de båda andra jobben.

Telefonen slutade dock inte att ringa. Kort 
därefter tackade ytterligare två arbetsplatser 
ja till de ansökningar som Isabella skickat ut. 
Men eftersom Isabella redan hade sitt dröm-
jobb fick hon tacka nej till de nya erbjudan-
dena. 

– Det är ju jätteroligt att flera ringer och 
att jag får tacka nej, det är helt otroligt.

isabella trivs på New Yorker eftersom hon 
får möta så många människor och kombina-
tionen av den höga musiken och folkflödet 
ger ett högt tempo som hon trivs i.

Hur mycket hon jobbar beror på säsong 
och möjlighet. I november och december 
kunde hon jobba sex dagar per vecka.  
I januari är det lugnare i butikerna och folk 
är tillbaka efter mammaledighet så det blir 
mindre jobb för Isabella, men hon hoppas att 
det blir mer så småningom.

att isabella fått så många jobb tror hon beror 
på hennes personlighet och att hon tagit tag  
i jobbsökandet. Hon tror att det är bra att  
vara utåtriktad, glad och social när man söker 
jobb, i alla fall om man jobbar i butik. Sen 
gäller det att gå rätt till väga.

När man skriver sitt cv ska man tänka på 
att göra det personligt och förklara väl, enligt 
Isabella. Om man skriver att man är 
ansvarstagande ska man förklara varför, och 
beror det till exempel på att man har flera 
småsyskon som man tagit hand om så är det 
bra att skriva det. 

Sedan gäller det att gå ut i butikerna, be 

isabella 
fick sitt 
drömjobb

Fem jobb. Kort efter studenten fick Isabella 
sitt drömjobb – plus fyra andra.
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Hur svårt kan det vara att få jobb? Ung har träffat två tjejer som    har lyckats. 

att få prata med chefen och lämna sitt cv. 
– Om man bara ger sitt cv till den första  

i kassan är det lätt att de glömmer att lämna 
det vidare. Dessutom får du ofta en kort  
intervju av chefen när du lämnar ditt cv  
direkt till honom eller henne.

det är fler som tänker som Isabella och  
anser att det är viktigt att visa sitt intresse 
genom att gå dit. 

– Jag har pratat med flera arbetsledare som 
har sagt att de aldrig anställer någon som 
skickat in sitt cv utan bara tar dem som går 
dit.

agnes HiLLert

 ’’
Det är ju jätteroligt 
att flera ringer och 

att jag får tacka nej, det 
är helt otroligt.

 ’’
De flesta 
företag får 

hur många cv:n 
som helst, så vill 
man ha jobb ska 
man gå dit person-
ligen och visa att 
man vill jobba, är 
driven och social. Medan alla klagar på att det inte finns  

några jobb lyckades Isabella Segerström 
få fem stycken. 

Höjden av lathet
Ledig. Trött. Men framför allt   ■

– hungrig. Laga mat? Inte ett alterna-
tiv. Värma på någonting? Gluten- 
allergin sätter stopp för eventuella 
piroger. Frukt? Bara gamla apelsiner, 
nej tack. Kakor? Förrådet är slut för 
längesen. Det man då gör, lat som ett 

as men ända smygaktiv, är att ta  
bussen ner till stan, gå in på Hong 
Kong och köpa med sig en låda och 
åka hem på samma bussbiljett. Det 
kallar jag kreativitet. 

andrea MeiLgaard 

Av med mössan
Ofta, på lektioner och i mat-  ■

salen får jag, eller oftast någon 
annan kommentaren ”Ta av dig 
mössan” (eller kepsen). Eleven 
suckar ALLTID och slänger av sig 
huvudbonaden. Det jag inte  
riktigt förstår är varför denna 

gamla, oskrivna regler fortfaran-
de gäller?

Visst, det kan anses ohyggligt 
att sitta med en keps eller mössa 
när man äter eller inomhus över-
lag. Men vad är trevligast, en 
mössa, en morgonfrisyr alterna-

tivt ett otvättat hår? Jag ser  
hellre en mössa på. Det går att 
bryta mot vissa oskrivna regler. 
Åtminstone i detta fall?

annie aXeLsson


