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Josefin Bengtsson, Angelica Svensson, Simon Sonesson och Alexander Sund, sommarjobbare som ska ge
sin syn på hur det är att jobba i industrin.
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UTMANING På företagets bloggsida ger de sin syn på hur det är att jobba inom
industrin. Varje dag arbetare de både på verkstadsgolvet och som företagets bloggare –
nya utmaningar som inspirerar de fyra sommarjobbarna, Angelica Svensson,
Alexander Sund, Simon Sonesson och Josefin Bengtsson.
De har valt att sommarjobba på Contura Steel AB i Mörrum och är en del i teamet i produktionen.
För de flesta är det första sommarjobbet, Josefin har tidigare sommarjobbat inom äldreomsorgen
men ville i år prova på något annat.
De blev tillfrågade av företagsledningen om de kunde tänka sig att i bloggform skriva om hur det
är att jobba på industri, vad de gör och hur de upplever industrijobbet – en utmaning som kändes
extra inspirerande.
– Jag har aldrig varken läst eller skrivit en blogg. För mig är det här helt nytt men kul, säger
Alexander Sund, 17 år.

Han läser samhällsvetenskap och ska börja sitt andra år på gymnasiet efter sommaren.
Sommarjobbet är kul och Alexander kan mycket väl tänka sig att komma tillbaka i framtiden.
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Alexander Sund och Simon Sonesson.

– Jag gillar att jobba med kroppen och arbetsuppgifterna är varierande. Man får göra olika saker.
Jag trodde först att det bara skulle bli underhållsjobb men vi är med och producerar, säger
Alexander Sund.
Angelica Svensson, 17 år, läser ekonomi och ska även hon börja sitt andra år på gymnasiet till
hösten. Det är hennes första riktiga sommarjobb och har redan fått en annan bild av industrin.
– Det är mycket roligare än vad jag trodde att det skulle bli. Jag har fått en bättre bild. Vi får vara
med och producera produkter som ska till försäljning. Det är en häftig känsla, att någon kommer
att köpa det jag har varit med att producera. Man blir stolt, säger Angelica Svensson.

Foto: Krisztina Andersson

Angelica Svensson och Josefin Bengtsson.

Simon Sonesson, 16 år, har precis slutat nian och ska börja läsa el- och energi på gymnasiet i
höst. Han planerar att jobba inom industrisektorn efter gymnasiet och ser ljust på framtiden när det
gäller att få jobb.
Josefin Bengtsson, 18 år, ska i höst börja sista året på samhällsvetenskapliga programmet och
funderar på att läsa kriminologi efter gymnasiet. Hon trivs med sitt sommarjobb och att jobba inom
industrin.
– Jag har fått mer inblick i hur ett företag fungerar, säger Josefin Bengtsson.
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