
 SØKER:

Søkeskjema sommerjobb 2021   
Uke 25 -31 

 

Step Up søker folk til å jobbe dagtid uke 25 til uke 31 sommeren 2021.  
  

Vi har hver sommer siden 2009 har vi holdt populære sommerskoler og 
sommeraktivteter med bl.a. scenisk dans, streetdance, dansesport, 

musikaldans, freestyle og slow, discs, jazz, akrobatikk og sang.  

Uke 25, 26 og 31 blir i regi av Step Up.  
Uke 27-31 blir i samarbeid med Oslo Idrettskrets og andre nærliggende 

idrettsklubber.  

Uke 32 holder vi vårt populære Summer Vibes for øvede/advanced dansere 
og konkurransedanser. 

 Ønsker du å underevise på Step Up Summer Vibes sender du e-post til 
klubben@studiostepup.com merket «Summer Vibes» og hva du kan 

undervise i. 
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 SØKER:

Les punktene under nøye før du fyller ut skjemaet. 

• Dette er i hovedsak for deg som vil jobbe fulle uker, men du kan også legge inn ønsker om 
enkeltdager og sette deg opp som ringevikar.  

• Søkeskjemaet inneholder mange spørsmål slik at vi enkelt kan få rette folk til den rette uken/
campen.  Det er mange uker med ulike aktiviteter som skal dekkes med vårt sommer crew, derfor 
ønsker vi å vite så mye som mulig om søkeren.  

• Er det spørsmål du ser/tror at ikke gjelder deg lar du svarfeltet stå åpent. Vi kontakter deg dersom 
det er noe som mangler. 

• Du trenger ikke være medlem eller ansatt på Step Up for å søke.  
• Søker må spesifisere nøye hvilke uker / dager som er aktuelt å jobbe.  
• Det kan bli helgejobbing, men hovedsaklig søkes det folk til ukedagene. 
• Det er viktig å spesifisere hvor du kan jobbe i skjemaet. Lambertseter & Nordstrand,  Oppsal eller 

begge steder.  
• Er du ansatt på Step Up eller aktivt medlem trenger du ikke referanse.  
• Er du under 16år må en foresatt godkjenne søknaden med signatur og kontaktinformasjon.  
• For alle som skal jobbe på sommerskoler/resepsjon, fulle dager eller uker, så er det påkrevd en 

kveld med opplæring og førstehjelpskurs tirsdag 15.juni 17.00 - 21.00  
• Søknadsfrist er 14. April 2021 
• Endringer på søknaden må sendes innen 10. mai - Nytt skjema må sendes inn merket «endringer 

søknad + navn ». 
• Du skal sende inn skjema side 3, 4 og 5 i pdf.  
• Send inn skjemaet i PDF (scan f.eks gjennom mobil ) til klubben@studiostepup.com   merket 

«sommerjobb 2021». 
• Blir du tilbudt jobb fulle uker får du tilsendt forsag på vakter + lønn/honorar innen 21 .mai 2021  
• Har du kun søkt om enkelt dager/ klasser får du svar innen 31.mai  

Vi gleder oss til å høre fra deg :)  

Mvh, Team Step Up  
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Informasjon om søker

Fullt navn

E-post

Mobil

Navn kontaktperson ICE                                                                      Mobil Kontaktperson ICE:

Nåværende Skole/
arbeidsplass 

Tilknyttet idrettsklubb 
forening, danseskole, lag osv

Referanse Jobb Navn:                                                          Sted:                                                      Mobil :

For søkere under 16 år

Foresattes navn 

Foresattes e-post 

Foresattes mobil

Utdanning Spesifiser  trinn / skole / sted  / linje  eller gren.

Ungdomskole 

VGS 

Høyskole 

Kurs (eks trener 1 kurs etc) 

Egenlært (Eks Breakdance )

Annet 

Annet
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Jeg ønsker å jobbe med Sett kryss

Dans 

Teater

Sang

Turn / Akrobatik

Kreative aktivteter 

Resepsjon / Admin 

Vask og smittevern. 

Full Sommerskole med alt som hører 
med. 

Annet 

Tidspunkt jeg ønsker å jobbe Sett kryss

Dagtid 

Kveldstid 

Enkle timer 

Fulle dager  ( ca 09.00- 16.00 )

Fulle kvelder  ( ca16.00 - 20.00 )

Hele uker   ( Man - fredag )

Så mye som mulig 

Jeg kan still som ringevikar 

Har du noe annet du kan lære bort eller kan undervise i ? Har du erfaring fra teaterskoler, Aks, kan du cirkustriks eller 
annet ? Fortell oss gjerne: 

Arbeidserfaring Sett kryss Fra  år til  år Spesifiser gren / stil/ nivå (nybegynner/øvet osv)

Dansepedagog

Instruktør / Danselærer —-

Asistent —-

Idrettsleder / trener —-

Teaterinstruktør —-

Sang/musikalundervisning —-

Turn / Akrobatikk —-

Drilltrener —-

Cheerdance coach —-

Annet —-

Annet —-

Annet 



 SØKER:

Når ønsker du å jobbe:  

Sett kryss de dagene du ønskede må jobbe. Der du ikke ønsker å jobbe skriver du ingenting. 

Uke 25  Man___Tirs___ Ons ____Tors___Fre___ Lør ___ Søn   Sted  Lambertseter___ Oppsal___                   

Uke 26  Man___Tirs___ Ons ____Tors___Fre___ Lør ___ Søn   Sted  Lambertseter___ Oppsal___                   
           
Uke 27 Man___Tirs___ Ons ____Tors___Fre___  Lør ___ Søn   Sted  Lambertseter___ Oppsal___                   

Uke 28  Man___Tirs___ Ons ____Tors___Fre___ Lør ___ Søn   Sted  Lambertseter___ Oppsal___                   

Uke 29  Man___Tirs___ Ons ____Tors___Fre___ Lør ___ Søn   Sted  Lambertseter___ Oppsal___                   

Uke 30  Man___Tirs___ Ons ____Tors___Fre___ Lør ___ Søn   Sted  Lambertseter___ Oppsal___                   

Uke 31  Man___Tirs___ Ons ____Tors___Fre___ Lør ___ Søn   Sted  Lambertseter___ Oppsal___                   

*Uke 32 Man___Tirs___ Ons ____Tors___Fre___ Lør ___ Søn   Sted  Lambertseter___Oppsal___                   

Ønskes jobb som instruktør/trener pedagog uke 32 send e-post til  klubben@studiostepup.com merket 
«Summer Vibes».  

Ved å signere under bekrefter jeg at dersom jeg får sommerjobb på Step Up så stiller jeg på opplæring  
15. juni 21 kl 17.00 -21.00 .  

  ________________________Dato __________                    _______________________ Dato __________ 
  
    Signatur Søker                                                                            Signatur Foresatt hvis søker er under 16
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Skriv gjerne noen ord om deg, din bakgrunn og hvorfor du vil jobbe på Step Up i sommer.  

Fylles ut av Step Up

Søknad mottatt 

Søknad under behandling 

Svar sendt 

Kommentar
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