
Du er lige startet på dit nye arbejde.

(Måske kommende) fritidsjobber

Ja. Nej, men jeg er kaldt til samtale.

Du har allerede tjek på din ansættelseskontrakt, Nemkonto, skat og frikort, 
vagtplan, hvordan man melder sig syg, melder ferie, bytter vagter m.m.

Du har forberedt dig godt til samtalen.

Nej. Ja. Nej. Ja.

Mega godt. Husk, det er en 
rigtig god idé at læse ansæt-
telseskontrakten godt igen-
nem. Her kan du se meget af 
det, du selv skal have tjek på 
som fritidsjobber:
Timetal, løn, arbejdstitel, tillæg,  
hvad du gør, hvis du gerne vil 
sige op – og meget andet. 

Lad dine forældre kigge med, 
inden du underskriver, og gem 
en kopi til dig selv.

Bare rolig! Her er en tjekliste 
over de ting, som du (og dine 
forældre) skal have styr på:

1. Nemkonto, frikort, 
     e-Boks. Se her:

2. Læs kontrakten godt igennem.

3. Snak med dine forældre om 
     dos and don’ts, når man har 
     et arbejde. 

4. Skriv dine vagter og timer ind 
     i din kalender. Sæt evt. en 
     notifikation eller alarm på.

5. Husk at spørge din chef, 
     hvis du er i tvivl om noget.

Super. Det er godt at have gjort 
sig tanker om, hvad man vil 
spørge om. 

Husk, det vigtigste er at smile, 
lytte, stille spørgsmål, have god 
øjenkontakt og vise, at du rigtig 
gerne vil have et fritidsjob hos 
netop dem.

Bare rolig. Du kan nå det endnu. Her er 
nogle gode råd til, hvordan du kan gøre 
dig klar til samtalen. Og husk: Du er 
kaldt til samtale. Det viser, at de er inter-
esserede i at ansætte dig.

1. Hav mobilen på lydløs, og hold den i
     lommen. 

2. Tænk over, hvilken påklædning der vil
     passe til den her samtale, hold god
     øjenkontakt, og giv et godt håndtryk. 
     Det viser, at du er moden. 

3. Lyt til, hvad chefen fortæller dig, og
     spørg ind til opgaver, arbejdstid,   
     påklædning, hvem du kan spørge om
     hjælp i det daglige. Forbered gerne 
     spørgsmål hjemmefra. Det viser, at du 
     er engageret og interesseret. 

4. Ved afslutningen kan du fortælle, at 
     du håber at kunne arbejde der, og du 
     kan spørge, hvornår du får besked. 
     Sig pænt farvel med et smil og 
     eventuelt et håndtryk. 


