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Tidsperioden för sommarjobb på Torp 2023 är 14-27 juni 
(själva Torpkonferensen är 19-25 juni)

På Torpkonferensen får man jobba med 
olika serviceuppgifter såsom café, mattorg, camping och städ,

samt upp- och nedriggning av området. 
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Boende 
Bästa är att man tar med egen husvagn/tält som ställs upp gratis på 
volontärcampingen söder om mötesladan (OBS! begränsat antal 
el-platser). Det går att flytta upp husvagnen till stora campingen (när 
den blir färdigbyggd) om du ska bo tillsammans med din familj på 
campingen. Men då är inte platsen gratis. 

Bakgrund 
Vi hoppas att din församling vill skicka dig för att 
jobba på Torp, mot att församlingen står för din lön. 
Sommarjobbet är begränsat till 2 veckor, med en 
sammanlagd arbetstid på max 90 timmar. När perioden 
är över sammanställs antal arbetade timmar. EFK 
skickar ut lönen och arbetsintyg till dig samt faktura till 
din församling för att täcka din lönekostnad. Syftet med 
sommarjobbet är att du ska få arbetslivserfarenhet och 
att vi ska kunna genomföra Torpkonferensen. 

Lönen är 67 kronor per timme. Det är inget 
OB tillägg i detta avtal. Om du inte har andra 
jobb eller tjänar mindre än  21000 kr under år 
2023 så kan du fylla i en blankett (finns på vår 
hemsidan) så drar vi ingen skatt. Då får du ut 
6030 kr i handen, om du jobbar hela perioden 
utan frånvaor 

Arbetsuppgifter
På Torp får man jobba med olika serviceuppgif-
ter samt upp- och nedriggning av området, städa 
ur lokaler, resa tält och markera campingplatser 
etc. Under konferensen jobbar man på olika 
arbetsområden: café, mattorg, kök, camping och 
städ. Oömma kläder är nödvändigt och även 
kläder efter väder, då vi är mycket ute. Du 
kommer gå på ett fast schema som även kan 
innebära kvällsarbete. Mer information angående 
sommarjobbet kommer senare i vår, under maj 
månad, när vi vet hur många feriepraktikanter vi 
kommer att få via kommunen. 
OBS! Om det visar sig att vi blir för många så 
tänker vi att jobbet antingen blir inställt eller att din 
församling hittar arbetsuppgifter för dig lokalt 
hemma i er kyrka eller så hittar andra uppgifter att 
göra på torp, som fasadmålning, städning etc.

Ansökningstid 28 feb–14 mar       
Ansökningstiden är fr.o.m nu, men fokus är 
under perioden 28 februari–14 mars. Kontakta 
din pastor/ordförande och fråga om din 
församling har möjlighet att betala din lön. Be 
dem i så fall fylla i blankett och skicka den till 
oss senast 14 mars. Blanketter och allt material 
finns att ladda er på hemsidan. Scanna Qr- 
koden eller gå in på: torpkonferensen.nu/torpkonferensen/me-
dia.html

Vem kan söka sommarjobb på Torp?
För att kunna sommarjobba på torp krävs att du är född efter den 1 
juni 2005 eller under 2006 och 2007 (du som fyller 18 år den 31 maj 
eller tidigare kan alltså tyvärr inte söka). Personer med utländsk 
bakgrund måste ha ett svenskt personnummer eller så kallat samord-
ningsnummer för att lön ska kunna betalas ut. Samordningsnummer 
används av svenska myndigheter som identitet på personer som inte 
är folkbokförda i Sverige. Numret ser ut som ett personnummer, men 
har talet 60 adderat till födelsedatumet. Du kan inte söka med ett 
TF-nummer.

För dig som blir 18 år under 2023 gäller följande:
Du som fyller 18 år den 1 juni eller senare kan söka sommarjobb på 
Torp. Du som fyller 18 år den 31 maj eller tidigare på året kan tyvärr 
inte söka feriepraktik.


