
Min
første
jobb
10 tips for deg som vil
gjøre et godt inntrykk som
ungdomsmedarbeider.



1. TENK OVER HVA DU VIL HA UT
AV JOBBEN – MER ENN LØNNA 
Tenk fremover i tid, og prøv å forestille deg hvordan
du vil at livet ditt skal være og hva du har lyst til å
jobbe med etter hvert. Hvordan kan denne jobben
hjelpe deg til å komme ett skritt nærmere drømmen? 

Tenk igjennom hva du kan lære her av personlige
egenskaper som vil hjelpe deg i framtida, både i
privatlivet, eventuelle studier og i en framtidig jobb. 

Hvordan kan denne jobben gjøre deg til en 
god rollemodell for søsken eller venner? 
Hva er det ved denne jobben du liker 
ekstra godt og har lyst til å lære mer om? 

Om du trives med å jobbe hos oss og har 
lyst til å fortsette å med dette, tenk 
igjennom hvordan du kan jobbe 
på en måte som gjør at vi blir helt 
avhengige av deg! 

Jobber du med bedre humør, 
raskere og smartere enn de 
andre viser du at du er en 
person å satse på.

Og neste steg; får du en god 
referanse fra oss, blir det 
lettere å få neste jobb, som 
igjen gir deg neste jobben 
etter dét. Jobben hos oss kan 
bli en døråpner for livet!
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2. GODT HUMØR 
Ansatte som møter opplagte på jobb med et smil om
munnen vil alltid bli lagt positivt merke til. 

For det første kommuniserer det at du faktisk ønsker
å være der, men smilet ditt har også en positiv effekt
på kollegene og arbeidsmiljøet. Og ikke minst er det
hyggeligere å være en blid og omgjengelig person! 

Negative og sure medarbeidere ødelegger
arbeidslysten for alle og er noe av det 
kjipeste en arbeidsplass kan ha. 

Du vil også merke at om du smiler og 
er i godt humør så går arbeidsdagen 
raskere, folk er hyggeligere mot deg og 
tonen blant kolleger er enda bedre. 
Et godt arbeidsmiljøet starter med deg! 

3. VIS YDMYKHET OG 
VÆR HJELPSOM 
                                 
                    

Det er hvem du er i teamet, som er
viktigst.  

Vi legger godt merke til deg som
jobber hardt, og vi legger enda
bedre merke til den som egent-
lig ikke gjør noe særlig.  

Den viktigste medarbeideren 
er den som er oppmerksom på
omgivelsene sine, og jobber for 
at hele teamet også skal gjøre 
det bra, ved å følge med, forklare 
og hjelpe til. 
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4. VÆR PROAKTIV OG EFFEKTIV
Arbeidsgivere setter pris på medarbeidere som tar
tak i utfordringer. Stillestående og tiltaksløse
ansatte bidrar ikke særlig til bedriften, og er ikke
verdt tiden brukt til opplæring, eller lønns-
kostnadene. 

Ikke stå stille og vent på neste arbeidsoppgave men
vær proaktiv og hold deg i gang med ting du vet at
uansett må gjøres, gi beskjed så fort du er ferdig med
en arbeidsoppgave og be om nye oppgaver. Hold et
høyt tempo, gjennomfør oppgaver uten å somle. 

Husk at hver time du er på jobb, koster penger for
bedriften. Vi vil mye heller ha en ansatt som får mye
gjort på en time, enn en som bare loker rundt.  

               
5. VÆR GRUNDIG

 
Det er viktig for sjefen din å vite

at hen kan gi deg en oppgave og at
du vil ta den på alvor. Å være

grundig og nøyaktig er forskjellen
på å gjøre godt og dårlig arbeid.

Samtidig skal du få jobben gjort,
og må balansere grundighet med

effektivitet.
 

Når du kombinerer grundighet
 og effektivitet blir sjefen

 fornøyd og du får stadig
 mer respekt. Med denne

respekten kommer det
 også ofte mer ansvar,

 som også kan bety økt
 lønn på sikt.
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6. TA INITIATIV, VIS LEDERSKAP 
Lederskap handler mest om evnen til å motivere de
rundt deg gjennom å gå foran som et godt eksempel. 

Vis initiativ når arbeidsoppgaver fordeles! Om du har
gjort en oppgave før, kan du ta ansvar for å lære opp
de som ikke har erfaring. Det er også positivt om du
sier ifra om du ser bedre løsninger på hvordan en
arbeidsoppgave kan gjøres. 

Den beste lederen viser lederskap gjennom handling,
ikke ord, -uten å være sjefete. Gjennom hardt arbeid
og evne til samarbeid og ledelse blir du en viktig
ressurs og en kandidat først i køen ved neste
ansettelse eller forfremmelse.

7. STREKK DEG LITT EKSTRA 
Vis at du er villig til å "yte det lille ekstra". 
Ikke vær redd for å jobbe litt mer enn det du 
strengt tatt er nødt til. Det viser at du bryr 
deg og er villig til å gjøre en ekstra innsats 
for bedriften. Dette er noe som vil legges 
merke til, og som vil bli husket i alt fra 
jobbtilbud til anbefalingsbrev og 
referanser for din neste jobb. 

De mest verdifulle ansatte er ikke de 
som løper ut døra fem minutter før 
arbeidsdagen er over, men de som 
heller går 10 minutter etterpå, når 
arbeidsoppgaven er ferdig og det 
er ryddet for dagen. 
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8. VÆR SELVSTENDIG, MEN IKKE
VÆR REDD FOR Å SPØRRE OM
DU LURER PÅ NOE 
Medarbeidere som får jobben gjort uten å måtte
holdes i hånden hele tida er noe arbeidsgivere setter
stor pris på. Sjefen har som regel viktigere ting å
gjøre enn å stå og passe på de ansatte så jobben blir
gjort, særlig når det dreier seg om oppgaver de
ansatte burde være i stand til å finne ut av på
egenhånd.  

 
Samtidig er det viktig å spørre når det

er noe du er usikker på. Om du ikke
helt har forstått arbeidsoppgaven,

 er det sannsynlig at de rundt deg
heller ikke har forstått, og også

trenger mer forklaring.
 

Om du spør om hjelp til å
forstå en arbeidsoppgave
viser du at du er en ansatt

som virkelig 
ønsker å gjøre 

en bra jobb. 
 

Det er alltid bedre å
spørre én gang for mye,

enn én gang for lite! 
 

Du kan alltid kontakte
sjefen din med spørs-

mål i arbeidstida. Er det
veldig viktig kan du også

kontakte oss før/etter
jobb.  Unngå å mase på
kvelden eller i helgene!



10. HUSK AT DU KAN
MISTE JOBBEN 
Arbeidsgivere er ikke interessert i
å ha ansatte som kommer sent,
skulker eller skaper dårlig
stemning på arbeidsplassen. 
Dette går ut over bedriften
gjennom misfornøyde kunder 
og dårlig trivsel for alle. 

Da er det bedre å ansette noen
andre som er mer motiverte 
og fortjener en mulighet.
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9. KLE DEG ETTER ARBEIDS-
OPPGAVENE OG VÆR BEVISST
PÅ KROPPSSPRÅKET DITT
Det er viktig å kle seg noe ut fra hva slags jobb man
har. Akkurat hva du har på deg er mindre viktig hos
oss, det er viktigere å kle seg i klær som passer
arbeidsoppgavene og lar deg jobbe effektivt hele
dagen uansett vær eller temperatur. Andre steder
kan det være krav om å kle seg mer formelt. 

Om du er på mobilen eller har hodetelefoner på deg
oppfattes du som frekk og uinteressert i folk rundt
deg – både kolleger og kunder. Ikke bruk mobilen i
arbeidstida. 

Smil til alle du møter og tenk på kroppsspråket ditt.
F.eks er det fint ha øyekontakt, og unngå å vise
ryggen til folk når du er på jobb– uansett 
om de er kolleger eller besøkende.
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