
Sommar på Eksta 
Varje sommar kan vi ta emot cirka 15 ungdomar som får jobba hos oss. Det är både viktigt och kul att 
få ge en bild av fastighetsbranschen och vårt arbete med att skapa trivsamma områden.  Här gör 
sommarpersonalen en viktig insats. 
 
Vill du söka - läs våra tips: 
 
Vad ska du skriva? 

 Skriv en kortfattad beskrivning av dig själv. Det behöver inte vara så märkvärdigt. 

 Ta med namn, adress, person- och telefonnummer, 

 Körkort 

 Berätta vilka veckor du kan eller önskar jobba 
 
Hur går det till? 

1. Skicka din ansökan till vår personalavdelning 
carina@eksta.se eller pia@eksta.se 

2. Vi bekräftar direkt att vi tagit emot din ansökan. 
3. I mitten av mars får du svar på om du kan få jobba hos oss. 

 
Vad har vi för krav? 
För att sommarjobba på Eksta ska du vara minst 16 år (du måste ha fyllt 16 år). 
Din ansökan skall vara inne senast 28 februari. 
 
Vad får du jobba med? 
Arbetar du hos oss bidrar du till att skapa trivsel i våra områden. 
 
Några exempel på arbetsuppgifter: 
Måla och olja bänkar och lekutrustning, tömma papperskorgar, sopa, rensa ogräs, städa soprum, 
slänga på återvinningsstationen mm  
 
Vi får alltid fler sökande än vi kan ta emot, men söker du inte finns det ju absolut ingen chans.  
Vi passar på att tipsa dig om att söka till många arbetsgivare. Det ökar dina chanser att få ett jobb i 
sommar. 
 

Fastighetsbranschen - en spännande bransch med många olika yrkeskategorier 

Personalen på Eksta arbetar som tekniker med energieffektivisering och värmeproduktion. Vi har 

också förvaltare och fastighetsskötare som sköter våra fastigheter. Kundtjänstpersonal, ekonomer, 

uthyrare och fastighetsutvecklare arbetar inom vår administration. Ingen dag är den andra lik. Vi har 

omväxlande arbeten, nya utmaningar och mycket kundkontakter. Kanske är det några av sakerna 

som gör att det är kul att gå till jobbet. 

Bilder från sommaren 2015 och 2016. Arbetsuppgifterna varierar  
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