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Linetth
Emilsson
–
Ålder: 32 år
Yrke: Receptionist och
fritidsledare
Utbildning: Samhällsprogram
Kommun: Sunne
Anställningstid: 6 månader

Linetth Emilsson har sett både baksidan och fördelen
med en kommunal anställning. Även om hon helst vill
jobba med barn och ungdomar tycker hon att det löste
sig bra när hennes tjänst på fritidsgården drogs in.
Hon erbjöds tjänsten som receptionist och beskriver
jobbet som kul och varierat och tycker att hennes sociala sida är hennes starkaste kort i jobbet.
Hennes huvuduppgift i arbetet som receptionist är
telefonväxeln, och hon gör väldigt mycket annat också.
Hon är till exempel en av redaktörerna för kommunens
officiella Facebook-sida. Det betyder att hon svarar på
frågor hon känner till, eller ser till att de kommer till rätt
person, och gör informationsinlägg om sådant som är
aktuellt i kommunen.
Receptionen har kopieringsservice både inom kommunen och för allmänheten, bokning av tågbiljetter till
kommunanställdas tjänsteresor, postsortering och annan service både internt och för besökare. Att vara receptionist innebär också, även om det inte är uttalat, att
vara ansiktet utåt.
Hon jobbade tidigare som fritidsledare på fritidsgården i många år och trivdes verkligen med det – förutom
i samband med kommunens årliga budgetarbete.
– Eftersom fritidsgårdsverksamheten inte är lagstadgad är vi alltid på tapeten när det är besparingar. Vi är
vana vid att det kommer upp.
För drygt ett år sedan blev det aktuellt igen. Linetth
skulle vara föräldraledig, och i samband med det beslutade nämnden att inte sätta in någon vikarie för henne.
På ett medarbetarsamtal, när hon fortfarande var ledig,
berättade hennes chef att en tjänst skulle dras in, och
Linetth förstod att det var henne det skulle drabba, eftersom hon var sist anställd.
– Det var jättejobbigt. Jag var tacksam att hon berättade, för hon kunde ha väntat till jag kom tillbaka från för
äldraledigheten. Men jag var jätteledsen, och bestämde
att jag fick vara det i några dagar. Sedan b
 örjade jag fundera på vad jag skulle vilja göra.
Hon visste att kommunen utreder om det finns lediga
jobb för omplacering i sådana situationer, men hon ville
hitta något hon kunde tycka om att jobba med. Eftersom
hon kände till att en receptionist snart skulle gå i pension föreslog hon det som ett alternativ, och det gick att
lösa.
– Det handlar ändå om möten med människor även om
det är helt olika jobb. Jag är jätteglad att jag fick ett annat arbete som jag trivs så bra med.

