10. Att söka jobb
Fartygselektriker till m/s Amorella
Vi
söker dig
som
har behörighet som fartygselektriker
och
gärna
arbetslivserfarenhet av att arbeta på passagerarfartyg. Vi vill att Du har rätt inställning
för krävande arbetsuppgifter ombord, ett högt säkerhets- och miljötänkande
samt förmåga att arbeta i högt tempo både självständigt och i team.
Vi förutsätter att du kan kommunicera flytande på svenska och finska. Arbetsspråket
är svenska.
Vi erbjuder ett utmanande och stimulerande jobb.
Anställningen gäller tillsvidare. Tillträde 01.04.20xx. Avlöningssystem enligt vecka vecka.
Du hoppar in som elmästare vid behov.
Viking Line strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Därför
ser vi gärna kvinnliga sökande till tjänsten.
På eventuella frågor svarar Viking Lines rekryteringsgrupp 018-27000. Intresserad?
Välkommen med din ansökan senast 30.03.20xx.

Ett arbete till sjöss – ja, tack!
Annonsen för tjänsten som fartygselektriker på m/s Amorella väcker tjugoettårige
Markus intresse. Han är uppväxt vid den estniska kusten och har alltid fascinerats av
havet och fartygstrafiken. Han visste tidigt att han ville arbeta till sjöss. Direkt efter
gymnasiet sökte han därför till sjöfartshögskolan i Tallinn. Hans mål var att ta en
yrkesexamen som fartygselektriker.
Markus som är målmedveten och tekniskt intresserad ångrar inte att han valde en
sjöfartsutbildning. Studierna på sjöfartshögskolan har levt upp till hans förväntningar.
Markus hoppas på att få jobb direkt efter studierna. Inom sjöfarten finns det gott om
jobb vid svenska och åländska rederier. För att kunna söka dessa arbeten krävs dock
goda kunskaper i svenska. Markus tror att han har en fördel gentemot sina
kurskamrater eftersom han är språkkunnig. Han talar såväl engelska, finska som
svenska utöver estniska som är hans modersmål. Svenskan hade han nytta av
redan då han sökte praktik under utbildningen. Han praktiserade på Gotlandslinjen,
på färjetrafiken mellan Visby, Nynäshamn och Oskarshamn.
Markus får ofta frågan ”Var har du lärt dig svenska?” av vänner och bekanta. Markus
familj har släktingar i Stockholm och det var därför en självklarhet för Markus
föräldrar att låta barnen gå på Nuckö gymnasium i Pürksi där svenska är ett
obligatoriskt ämne. På sina praktikplatser i Sverige, på Åland och i de
svenskspråkiga kustområdena i Finland har Markus fått erfara att han klarar sig bra
med sina språkkunskaper i svenska.

Markus ska söka tjänsten som fartygselektriker på m/s Amorella. Han skickar in sin
ansökan via Webben. Bara några dagar efter att han hade skickat in sin ansökan får
han ett telefonsamtal från sin kusin i Sverige.
Markus kusin Emma från Stockholm ringer och har fantastiska nyheter. Emma har
just deltagit i en konferens om sjöfartsjuridik i Mariehamn. På konferensen pratade
hon med personalchefen på Viking Line. Hon berättat då om sin estniske kusin
Markus som sökt tjänsten som fartygselektriker på m/s Amorella. Hon sa att han är
driftig, engagerad och ambitiös och att han pratar mycket bra svenska.
Personalchefen kunde inte ge något löfte om jobb men hon lovade att kalla Markus
till en anställningsintervju.
Så snart tidpunkten för intervjun är bestämd börjar Markus att planera för resan till
Mariehamn där Viking Line har ett kontor. Emma föreslår att han ska boka resan till
Åland via Stockholm och passa på att hälsa på henne, Micke och Vilma på
Södermalm. Han kan komma på eftermiddagen och sova över hos dem. På så sätt
får Emma också möjlighet och coacha honom inför anställningsintervjun. Emma har
tidigare i sin yrkeskarriär arbetet som personalkonsult och juridisk rådgivare på ett
bemanningsföretag. Det har gett henne stor erfarenhet av anställningsintervjuer. Hon
har många tips och råd om vad en arbetssökande bör tänka på för att göra gott
intryck på anställningsintervjun.
Lycka till med anställningsintervjun!
Emma har just kommit hem från jobbet och börjat med middagen då Markus ringer
på familjens ytterdörr på Åsögatan 69 på Södermalm i Stockholm. De kramar om
varandra och Markus hjälper Emma att duka inför middagen. Efter en stund kommer
Micke hem med lilla Vilma som han hämtat på dagis. Vilma är ganska trött efter
dagen och lite kinkig. Hon skiner dock upp när hon får syn på Markus och vill att han
ska leka med henne. De hinner leka ett litet tag före middagen och Vilma är nöjd.
Efter middagen tar Micke med sig Vilma in i sovrummet för att läsa en saga. Emma
behöver få komma igång med träna Markus inför intervjun och då fungerar det inte
om Vilma är med och vill leka med honom.
Markus: Jag känner mig lite spänd inför morgondagen. Jag vet inte riktigt hur man
ska bete sig för att göra gott intryck på en anställningsintervju. Hur ska jag vara klädd
till exempel?
Emma: Det viktigaste är att du är dig själv. Att försöka vara någon annan än den
man är ger inget bra intryck. Du ska visa att du är intresserad av jobbet. En
arbetsgivare märker alltid om en arbetssökandes intresse är genuint eller om det är
spelat. När det gäller klädsel är det bra att se prydlig ut utan att vara alltför uppklädd.
Det är viktigt att du har kläder du trivs i och kan vara dig själv i.
Markus: Det låter bra. Jag är ju faktiskt jätteintresserad av jobbet så jag tycker att jag
borde lyckas bra med att visa det. Jag har läst på om Viking Line. Jag har läst allt jag
har hittat på företagets hemsida. Jag har tagit reda på en massa fakta om företaget
och jag har också kontaktat en åländsk arbetskompis från praktiken på
Gotlandslinjen. Han har jobbat på en av Viking Lines färjelinjer ganska länge och har
berättat för mig om hur det är att arbeta på Viking Line.

Emma: Jättebra! Du har verkligen förberett dig noga. Det du också ska tänka på är
att göra ett gott första intryck. En arbetsgivare bildar nämligen en första uppfattning
om en arbetssökande redan då de skakar hand med varandra. Tänk på att miner,
gester och klädsel också påverkar den bild arbetsgivaren får av dig.
Markus: Oj, det låter lite jobbigt. Men tack för tipsen! Du om någon vet väl hur man
ska bete sig för att göra bra i från sig på en anställningsintervju. Jag undrar bara hur
jag ska göra för att arbetsgivaren ska tycka att jag är rätt person för jobbet?
Emma: Du behöver visa att du klarar av att berätta vem du är och varför du är
lämpad för jobbet utan att bli för långrandig eller skryta för mycket om dig själv. Det
är viktigt att inte bara prata själv utan också lyssna. Du ska lyssna när
personalchefen talar till dig och svara tydligt, klart och sanningsenligt på de frågor
som du får. Se personalchefen i ögonen när du talar till henne. Det är också väldigt
viktigt att du kommer i god tid till intervjun.
Markus: Jag ska verkligen se till att vara där i god tid. Jag har tagit reda på var
Viking Lines kontor ligger i Mariehamn och hur lång tid det tar att ta sig dit från
färjeterminalen. Jag har också tänkt igenom själva intervjusituationen genom att
fundera ut möjliga frågor och hur jag ska besvara dem.
Emma: Det låter alldeles utmärkt! Vilka frågor tror du att du kommer att få?
Markus: Jag tror att personalchefen vill veta varför jag söker just det här jobbet. Jag
tror också att hon vill veta något om min arbetslivserfarenhet, vad jag har haft för
arbetsuppgifter på mina tidigare arbetsplatser. Hon kanske frågar mig om vilka mina
goda respektive dåliga egenskaper är. Kanske frågar hon mig om vilka
fritidsintressen jag har.
Emma: Ja det är vanliga frågor som jag tror du kan vänta dig. Vad gäller
arbetslivserfarenhet, kom ihåg att du som ung arbetssökande ska nämna allt du bara
kan, även om det bara handlar om gräsklippning hos grannen eller att du
varit barnvakt. Du ska också nämna om du varit verksam i någon eleveller studentkår eller i en fritidsklubb, eller om du har haft något volontärarbete eller
gått någon språkkurs. Rätt inställning och att visa en vilja att lära sig kan ofta
kompensera begränsad arbetslivserfarenhet. Det gäller särskilt unga arbetssökande.
Det kommer att gå jättebra på intervjun i morgon!
Markus: Tack, det låter bra! Jag ska verkligen anstränga mig för att visa att jag är en
motiverad, driftig och ambitiös arbetssökande.
Emma: Tänk också på att nämna att du är bra på att samarbeta och har lättsam
humor. Men hör du Markus, nu tycker jag att vi fikar lite och pratar om annat. Du
måste berätta om familjen och allt som hänt sedan vi sågs på släktträffen. Därefter
går vi och lägger oss, det är viktigt att du är utvilad imorgon. Vilken tid går båten i
morgon? Ska jag köra dig färjeterminalen?
Markus: Nej, det behöver du inte göra, jag promenerar gärna. Båten går kvart i åtta

på morgonen, det är inte långt att gå härifrån till Stadsgårdsterminalen. Jag måste
vara på plats vid färjan senast en halvtimme före avgång, det räcker om jag går
härifrån lite före sju.
Emma: Då ses vi på morgonen för jag går upp ungefär klockan sex.

Att söka jobb på svenska
Markus får sitt drömjobb som fartygselektriker på m/s Amorella. Det var mycket tack
vare en välskriven ansökan. Det hade också stor betydelse för det intryck han gjorde
på sin arbetsgivare att han förberett sig så noga inför intervjun genom att skaffa sig
kunskap om företaget Viking Line. Personalchefen på Viking Line som intervjuade
Markus märkte att han hade läst på om företaget och tolkade detta som ett äkta
intresse för jobbet. Allt detta bidrog till att Markus, trots sin ringa arbetslivserfarenhet,
fick tjänsten.

Faktaruta: Viking Line
Viking Line är en åländsk rederikoncern. Rederiet är marknadsledande när det gäller
passagerartrafiken på norra Östersjön med färjor som trafikerar hela
Östersjöområdet. Viking Line är en stor arbetsgivare med närmare 3000 anställda.
Viking Line inledde sin verksamhet år 1959 då s/s Viking sattes in på en rutt mellan
Sverige, Åland och Åboland. I dag transporterar Viking Line över 6 miljoner
passagerare och över 600 000 bilar per år. Viking Line erbjuder såväl reguljära resor
som kryssningar med hotellpaket.
Faktaruta: Åland
Landskapet Åland är beläget mellan det finska och det svenska fastlandet.
Åland hör till Finland men har utbrett självstyre och svenska som det enda
officiella språket.
Självstyret på Åland innebär bland annat att landskapet har rätt att stifta egna
landskapslagar och att de har egen flagga och egna frimärken.
Åland har drygt 28 000 invånare varav 11 000 bor i huvudstaden Mariehamn.
Lanskapet består av 20 000 öar och skär varav cirka 60 är bebodda. Åland har
15 skärgårdskommuner.
Sjöfarten utgör 22 % av bruttonationalprodukten på Åland.
1/3 av invånare på Åland är födda någonannanstans. 87 olika länder och över
50 språk är representerade på Åland.
Åland är medlem i Europeiska Unionen sedan 1995 men är utanför
skatteunionen. Valutan är Euro.

Åländsk hembygdsrätt eller medborgarskap får man från födseln eller efter 5
års boende. Bara de som har åländskt medborgarskap får rösta, äga mark
eller starta eget på Åland.
Åland är demilitariserat vilket betyder att militären inte får vistas här och att
Åland inte får befästas.

Det svenskspråkiga Finland
I Finland har 5,6 % av befolkningen svenska som modersmål. Finlandssvenskarna
som de kallas är en svensktalande språkminoritet som traditionellt
bebott kustområdena och de åländska öarna i södra och västra Finland. Under de
senaste hundra åren har antalet svensktalande i Finland minskat kraftigt. Ungefär
hälften av finlandssvenskarna är bosatta i kommuner med svenska som
majoritetsspråk. De som bor där är till skillnad från de finlandssvenskar som bor i
kommuner där finskan är majoritetsspråk inte alltid tvåspråkiga. Cirka 60 % av de
finlandssvenska familjerna väljer att sätta sina barn i svensk skola.

Estlandssvenskarna
De svenskar som en gång bosatte sig i Estland kom troligen dit någon gång mellan
1100- och 1300-talet. De bosatte sig runt Estlands norra och västra kust och på en
del estniska öar. De flesta av dem blev fiskare eller jordbrukare. I mitten av 1600-talet
bestod gruppen estlandssvenskar av ungefär 12 000 personer. De utgjorde därmed
mellan fem och tio procent av den estniska befolkningen, något som gjorde dem till
en betydande minoritet i Estland.
Estlandssvenskarna drabbades hårt när Sovjetunionen invaderade Estland år 1939.
Det fick till följd att nästan alla av dem flydde till Sverige. Idag bor således endast ett
mindre antal estlandssvenskar kvar i Estland. Dessa har på senare tid börjat
organisera sig för att återuppta sina kulturella traditioner. De återetablerar sitt
svenska arv genom att studera svenska och ta del av svensk kultur.

