De sommarjobbar på fabrik
MÖRRUM 1 juli 2016, uppdaterad 2 juli 2016

Alexander Sund, Josefin Bengtsson och Angelica Svensson är tre av de fyra ungdomar som
fått sommarjobb på fabriken Contura Steel AB i Mörrum. Simon Sonesson är den fjärde som
ingår i gruppen.
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Visst bullrar det och visst blir man skitig under naglarna.
Men det skrämmer inte längre de unga sommarjobbarna på Contura Steel AB i Mörrum.
Text Simone Hansen
AA
Företaget, som tillverkar diskbänkslösningar, bestämde sig för att släppa in ungdomar i
fabriken under sommaren. Och de skulle till riktiga jobb, inte bara gå och skrapa rost eller
måla väggar.
– Jag vill att de unga ska få en sann bild av industrijobb som det ser ut i dag. Vissa
arbetsmoment är tråkiga i längden och andra är roligare. Men så är jobbet, säger vd Patrik
Jarlhage.

Josefin Bengtsson jobbar både med montering och med packning.
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Efter snart tre veckor rör de unga sommarjobbarna sig vant i fabriken och de klarar redan flera
moment på egen hand. Att montera ihop en diskbänk börjar redan bli rutin.
– Jag visste inte riktigt vad jag gick in till när jag började. Jag var lite orolig för att bli
nedvärderad för att jag är tjej och ganska liten, säger Angelica Svensson.
Men så blev det inte. Angelica och den andra tjejen på fabriksgolvet Josefin Bengtsson
behandlas som alla andra och båda tror att det beror på att de är ganska framåt och vill lära sig
jobbet.

VD Patrik Jarlhage har samlat sina ungdomar i monteringshallen, Josefin Bengtsson, Angelica
Svensson och Alexander Sund.
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Även Alexander Sund, som inte fyllt 17 år än, tycker att han smälter in bra med ”gubbarna”
på verkstadsgolvet.
– Vi snackar fotboll och bilar. Det är sådant jag också är intresserad av och det känns helt ok,
säger han. Liksom tjejerna tycker han att han har lärt sig mycket av jobbet i fabriken.
För de två unga kvinnorna blev dock första arbetsdagen lite stressig. Det visade sig att
fabriken inte hade arbetskläder eller skor i deras storlek.
– Vi fick åka in till staden och köpa skyddskläder.
Jobbet har gett dem en unik möjlighet att få prova på ett industrijobb, men det har även
påverkat deras privatliv.
De är så trötta när de kommer hem att de måste sova en timme för att orka med. Fest och
kompisar, det blir bara på helgerna.
Blogg: Ungdomarna som sommarjobbar på Contura Steel AB i Mörrum släpps fria att blogga
på företagets hemsida.
Här kan ni läsa deras inlägg:
conturasteel.se/category/sommarblogg/

