Jobba utomlands:

Barnhem i Ghana eller sköldpaddor i Costa Rica?
Funderar du på att sticka
utomlands efter skolan?
Plugga vidare i New York
eller kanske jobba som
bartender i London?
Intresset för att plugga
eller jobba utomlands är
mycket stort. I och med att
det blir lättare och billigare
att resa så vill fler och fler
svenska ungdomar prova
på hur det är.

Jobba som volontär
Om du inte har någon särskild utbildning så är det oftast lättast att få jobb
inom serviceyrken som servitris, barnflicka,
bartender osv. En annan form av jobb som
blivit alltmer populärt är att jobba som volontär.
- Det kan vara allt ifrån att jobba på
barnhem i Ghana till att rädda sköldpaddor
i Costa Rica, tillägger Cecilia.
Att arbeta som volontär innebär att
man under en period arbetar ideellt för en
organisation eller förening och lever i
arbetslandet under ganska enkla former.
Man kan få kost, logi och ibland lite fickpengar. Arbetet kan vara av social karaktär, inom lantbruk/skogsbruk, renovering
av gamla byggnader mm, och kraven på
förkunskap varierar.
Du bör alltid Kontrollera att volontärorganisationen är seriös.

Annika är 19 år och kommer från
Stockholm. Just nu praktiserar hon på ett
Web Development-företag i Kalifornien,
USA. Om några veckor ska hon få följa
med sin chef till företagets andra, och
mycket större kontor i Sydney, Australien.
Redan i högstadiet började planerna
att dyka upp. Hon ville absolut pröva på
att antingen jobba eller plugga utomlands.
- Den största anledningen var att
komma bort från ”den hänsynslösa vardagen” och få erfarenheter på köpet, säger hon. Eftersom Annika har släkt i USA
blev det gratis boende. Hade hon inte haft
det, skulle det förmodligen blivit arbete i
Europa istället.

Tillfällig inkvartering
Att ordna en bostad utomlands är
inte alltid så lätt. Har man fått jobb på ett
större företag finns det oftast rutiner för
att hjälpa nyanställda att lösa bostadsfrågan. Om du har vänner eller kontakter i landet kanske de kan erbjuda dig tillfällig inkvartering. Ett tips är att kontakta landets
turistinformationskontor för information
om vandrarhem och annat tillfälligt boende.
Du kan också kontakta de internationella
gula sidorna där du kan hitta adresser till
fastighetsmäklare.

Förutfattade meningar
Praktikplatsen skaffade hon på egen
hand, via mail och telefon. Annika anser
att den information som finns tillgänglig
om utlandsarbete är alltför ostrukturerad.
- Man vet oftast inte i vilken ände
man bör börja, menar hon.
Någonting man bör se upp för som
tjej, är alla förutfattade meningar om
svenska tjejer.
Man ska även känna till vilka områden man inte bör röra sig inom, samt riskerna med sena utekvällar. Det kan också
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Annika, 19, är en av tusentals svenska ungdomar som valt att arbeta utomlands. Just nu praktiserar hon på ett Web Development-företag i Kalifornien, USA.
vara bra att veta hur kommunikationerna
fungerar i landet.
Annika planerar att arbeta utomlands även i framtiden.
- Jag vill lära mig nya saker, komma
in i det här samhället och kunna prata engelska flytande, säger hon med ett leende.

Tro på dig själv
Vad man bör tänka på när man planerar att bege sig ut i världen är de praktiska frågorna som giltigt pass, visum om
det behövs, vaccinationer, försäkringar
och arbetstillstånd. Cecilia Harder, redaktör på Radar.nu påpekar att det viktigaste
dock är att man känner sig motiverad och
verkligen vill åka.

- Att vara motiverad är verkligen a
och o.
Om du åker till ett land där du inte
kan språket bör du inte bara umgås med
svenskar eller andra turister utan snarare
försöka träffa folk från landet. Ett bra tips
är att ha så lite förväntningar som möjligt
och ta dagen som den kommer. Våga tro
på dig själv och din egen förmåga.

Den största skillnaden mellan att
söka jobb i Sverige och utomlands, är
språket. Sättet man söker jobb på varierar
ju även från land till land. Om du vill kan
du höra av dig till ambassaden eller en
turistbyrå för att få lite tips om hur du
skall gå till väga. Du kan dessutom skriva
ett CV på www.radar.nu

En annan sak som är värt att känna
till är E 303 - ett intyg som om vissa vilkor
är uppfyllda ger dig som är arbetslös i
Sverige rätt att under tre månader söka arbete och vistas i ett annat EU/EES-land
med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning.

Text och foto:
Veronica Ericson
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