
 

Att hitta jobb i Sverige 

- Hej Nicoletta! 
- Hej! 
- Hur länge har du varit i Sverige? 
- Jag har varit här i 6-7 månader. 
- Okej, och du arbetar, eller hur? 
- Ja, jag har två jobb. 
- Två jobb? Hur är det möjligt att efter så kort tid hitta två jobb? Hur 

fick du dina jobb? 
- Ja… mitt första jobb har jag hittat på Arbetsförmedlingens Platsbank, 

och det andra… jag har hört från min svenskalärare. 
- Jag förstår… Vad det så att du berättade att du var lärare? 
- Ja, ja. Jag är engelska- och franskalärare. Och hon vet, hon 

berättade för mig om att det fanns ett jobb på en skola som 
franskalärare. 

- Men hur… var det på den skola som du gick på, där du studerade, 
eller var det någon annan skola? Hur visste läraren att det var en 
skola som behövde en lärare, vet du det? 

- Hennes dotter var på den skolan. 
- Okej! Och de behövde en franskalärare, eller hur? 
- Ja. Jag mailade till rektorn, och nästa dag ringde han mig och vi 

träffades i… två dagar… 
- Två dagar senare. Och hur var det, hur kändes det när han ringde, 

eller hon kanske? Var du nervös? 
- Ja. Jag undrade om jag kunde prata svenska med honom. 
- Okej… men det var kanske bara kort? Vad sa ni på telefon? 

Bokade ni tid för intervjun? 
- Ja.  
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- Och sedan själva intervjun, hur var det? Vilka frågor fick du? 
- Han frågade mig om min erfarenhet, jag pratade om min  

gamla skola i mitt hemland. Jag pratade om att jag varit  
lärare i femton år. Och… 

- Och det räckte! 
- Ja. 
- Så fick du jobbet! Perfekt! Toppen.  

Det jag tänker nu, nu är du timanställd, eller har du en fast 
anställning? 

- Fast anställning? 
- Fast anställning, det betyder att du har en fast tjänst, så att ditt 

kontrakt går inte ut. Du slutar inte. 
- Mitt kontrakt slutar i juni. 
- Okej, så det är ett korttidskontrakt. 
- Ja. 
- Okej, men har du pratat med din chef om du kan få en fast 

anställning? 
- Ja. 
- Och du kan få det?! 
- Ja! För nästa skolår. 
- Okej! Fantastiskt! 
- Och hur är det med behörigheten? För att jag hörde att om man är 

lärare i ett annat land, om man har varit lärare i hemlandet, så 
måste man validera, eller man måste göra någonting med sina 
papper? 

- Ja, man måste skicka pappren, eller diplomen, till Högskoleverket. 
Jag gjorde det i november och… 

- Och så väntar du att de ska validera det? Perfekt! Men din chef har 
redan sagt att du får en fast anställning? 

- Ja. 
- Det är ju toppen! Okej, tack så mycket för dina svar! 
- Tack, tack! 



Nya ord och fraser 

svenskalärare / franskalärare / engelskalärare  
en lärare som undervisar i ett språk 
(svenska / franska / engelska) 

en fast anställning  också tillsvidareanställning 
  ett kontrakt som inte begränsat till 
  ett datum 

korttidskontrakt  ett avtal som slutar ett visst datum 

behörighet   om man har behörighet har man en 
  laglig rätt att göra något 

validera man jämför och godkänner ett 
dokument om t.ex. en utländsk 
utbildning 

Ta reda på mera: 

Högskoleverket heter numera Utbildnings- och Högskolerådet. De 

validerar utländska utbildningar, läs mer här: http://www.uhr.se/sv/Bedomning-

av-utlandsk-utbildning/ 

Platsbanken (Arbetsförmedlingens Platsbank)  
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html 

Läs om olika anställningsformer: http://www.arbetsformedlingen.se/For-

arbetssokande/Cv-och-ansokan/Tips-och-rad/Olika-satt-att-jobba.html 

Se en film om anställningsintervju: http://youtu.be/KX054O6DIIA 

Lycka till ☺ 
och kom ihåg att du kan skriva till oss på bloggen http://sfipodd.se/category/storlek-l/ 
eller mejla till sfi.centrumvux@gmail.com
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