
Instruktioner till Sommarjobbsportalen för arbetsgivare 
 

1. Klicka in dig på ”Anmäl lediga jobb”-länken som du finner på varmdo.se/sommarjobb  

alternativt skriv in adressen https://varmdo.sommaramea.se/Pages/Foretag i sökfältet.  

 

2. Här fyller du i dina uppgifter. Det är viktigt att du anger en korrekt e-postadress. För 

att lägga till en kontaktperson klickar du på      .  

 

 
 

3. När du klickar på       kommer nedanstående ruta upp. Fyll i uppgifterna och klicka på 

”Lägg till kontaktperson”. Du kan lägga till flera kontaktpersoner men det är den som 

är markerad i översiktsvyn när du klickar dig vidare till nästa steg som kommer ta 

emot bekräftelsemejlet med en inloggningslänk till portalen.  

 

 
 

4. I detta steg fyller du i uppgifter på det sommarjobb som du vill annonsera.  

Här kan du välja att lägga till exempelvis handledare som kontaktperson för just det 

sommarjobbet. Kontaktpersonen kommer att synas i din annons. Du kan registrera 

olika tidsperioder för ett och samma sommarjobb genom att klicka ”      Lägg till 

perioder”. I nästa steg (5) kan du lägga till ytterligare sommarjobb/ 

placeringsmöjligheter.   

http://www.varmdo.se/sommarjobb
https://varmdo.sommaramea.se/Pages/Foretag


 
 

5. Här ser du en överblick över dina platsannonser. Varje rad kan alltså innebära flera 

olika perioder men syns bara som en rad. Genom att klicka på ”       Lägg till 

placeringsmöjlighet” kan du lägga till ytterligare sommarjobb med tillhörande 

perioder. När du registrerat alla dina sommarjobb klickar du på ”Slutför”.  

 

 
 

6. Nu är du klar med din registrering! Ett bekräftelsemejl kommer inom några minuter  

att skickas till den angivna e-posten. Skulle du av någon anledning inte motta 

bekräftelsemejlet kan du kontakta sommarjobb@varmdo.se.  

 

 
7. I bekräftelsemejlet finns en inloggningslänk till din personliga sida i portalen. 

   

mailto:sommarjobb@varmdo.se


8. Här kan du administrera dina platser och se dina inkomna ansökningar.  

 

 
 

9. Under ”Ansökningar” får du en överblick över inkomna ansökningar. Markerar du en 

rad kan du detaljgranska ansökan.  

 

Genom att markera en eller flera ansökningsrader till vänster kan du välja att skicka 

iväg olika typer av mejl. Beroende på vilket mejl du väljer att skicka kommer statusen 

att ändras. ”Erbjud plats” och ”Neka ansökan” är förinställda mallar.  

 

Väljer du ”Erbjud plats” kommer ungdomen få ett mejl med instruktioner om att logga 

in och tacka ja eller nej i portalen, då sker en statusändring från ”Ej svarat” till ”Tackat 

ja” eller ”Tackat nej”. Om ungdomen tackar ”Ja” till erbjudandet uppmanas ungdomen 

att ta vidare kontakt med dig som arbetsgivare.  

 

Den gröna cirkeln vid datumet under ”Period” visar hur många placeringsmöjligheter 

du har kvar på det sökta sommarjobbet.  

  

 


