
Info vad som gäller angående 
fabrikenjobb 

 

 

Vad ska jag tänka på innan jag söker? 

Om ett jobberbjudande kommer ut så måste du själv se över om du kan jobba den dagen. Checka av 

dessa punkter innan du skickar din anmälan. 

• Ligger jag i fas med mina studier? 

• Har jag för mycket frånvaro? 

• Kommer jag missa något viktigt från lektionen? 

• Är det okej för min mentor och lärare att jag är borta under denna/dessa lektioner? 

 

Hur anmäler jag mitt intresse? 

När du har gått igenom dessa frågeställningar och allt är grönt så mailar du in din intresseanmälan till 

personen som står som ansvarig för jobbet, skriv även med att dessa fyra punkter är ok. 

 

 KOM IHÅG! Du anmäler dig själv, aldrig i grupp! Det som gäller med fabrikenjobb är detsamma som 

ett vanligt arbete. Du får lön då du sköter dina arbetsuppgifter och gör det som du ska göra inom 

angiven tidsram. 

När du har blivit anställd så kommer du bli kontaktad utav den ansvarige med mer info gällande 

jobbet. Du kommer även att få ett mail med inloggningsuppgifter utav Cecilia Stenhammar till 

Kontek. Kontek är där du registrerar din tid så att du kan få ut din lön. Kom även ihåg att maila dina 

bankuppgifter (clearing och kontonummer) till Cecilia.  

Här nedanför så kommer du få info hur du går tillväga i Kontek och hur du lägger in din tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du kommer att se dessa ikoner när du loggar in, gå gärna in och kika vad de betyder samt se hur 

det funkar.  

 

När du ska registrera din tid klickar du på klockikonen som heter tid 

 

Då kommer du in på denna sida och där lägger du till arbetstid och sedan skriver in vilken tid som 

du och den jobbansvarige kommit överens om. 

 

Om du tillexempel har jobbat på teknikprojektet så ska du skriva med matrasten. 

När du har skrivit in dina tider så klarmarkerar det genom att klicka på den gröna bocken där det 

står klarmarkeradag.  

 

 



Detta ska du göra direkt efter att du har utfört ditt arbete då det är ditt ansvar att du får din lön samt 

får den till nästa utbetalningsdatum. Vi kan inte skriva in den åt dig. 

 

Om du har frågor gällande Kontek och utbetalningar går du till Cecilia Stenhammar. Hon sitter på 

Plan 2. 

Om du har frågor gällande jobbet går du till den jobbansvarige. 

 


