FERIEBANKEN
Enkel och effektiv förmedling av semestervikarier

F

eriebanken är ett smartare, enklare och mer kostnadseffektivt
sätt att förmedla feriearbete. Systemet är webbaserat och blir
därigenom ett mycket kostnadseffektivt och enkelt verktyg.
Feriebanken förmedlar platserna på ett rättvist sätt utifrån de
kriterier som ni vill använda och ger ett bra underlag för statistisk
uppföljning och analys.

Så går förmedling via Feriebanken till:
Arbetssökande ungdomar registrerar sina
ansökningar via länk på kommunens hemsida

Det är mycket enkelt att komma igång med Feriebanken.
Systemet kräver inga stora investeringar utan bidrar istället till att
ni snabbt kan spara både tid och pengar.

Fördelning utifrån önskemål sker till de
arbetsplatser som anmält intresse

Feriebanken kan användas vid rekrytering av feriearbetare till alla
arbetsområden. Systemet är utvecklat av EuroNetics tillsammans
med personal från Norrköpings kommun. Eftersom Feriebanken
utvecklas i nära samarbete med kunderna anpassas systemet hela
tiden efter de nya utmaningar som dyker upp.

Urval av feriearbetare sker i systemet
utifrån förutbestämda kriterier

Feriearbetare placeras och anställs
De feriearbetare som får jobb kallas till introduktionsmöte

Maximal flexibilitet, minimal administration
Feriebanken är ett mycket flexibelt system där ni själva väljer
graden av automatik och manuellt arbete. Systemet kan sköta i
princip hela flödet utifrån kriterier som sätts upp på förhand. Vill
ni hantera vissa delar manuellt är även det fullt möjligt.
En annan viktig fördel är att både arbetsgivare och sökande
kan följa ansökningsprocessen på ett enkelt sätt via Internet.
Arbetsgivaren ser vilka personer som fått feriearbete samt var
inom verksamheten de kommer att arbeta. Den ansökande
ser om han eller hon fått jobb och får information om
eventuellt introduktionsmöte. Det sker genom de personliga
inloggningsuppgifter som delas ut vid ansökningstillfället.
Arbetsgivare
De arbetsplatser inom kommunen (eller kommunala
verksamheter som drivs i privat regi) som vill ta emot
feriearbetare registrerar sina önskemål av antal
feriearbetare via en länk på kommunens hemsida.
Administratören godkänner

Arbetssökande
eller underkänner nyinkomna
Ungdomar som är intresserade av feriearbete
intresseanmälningar.
lämnar en intresseanmälan i ett formulär på
samma plats. Där kan de välja inom vilket område de helst
önskar arbeta, samt även göra en ”önskelista” på exempelvis tre
alternativa arbetsområden.

Vill du veta mer?
Kontakta oss på EuroNetics på telefon 013-21 81 81
eller kontakt@feriebanken.se

Här visas arbetsgivarna
med kontaktuppgifter och
deras önskemål om antal
feriearbetare.

