
FORUTSETN I NGER FOR Å 

OPPNÅ ANBEFALI NGSBREV

•  Du må være bosatt i Øvre Eiker. 

•  Oppgavene må ha en samfunnsmessig karakter med 
 betydning  for andre mennesker.

•  Oppdraget er ulønnet.

•  Oppdragsgiver kan være både frivillige lag/foreninger, 
 offentlige og private virksomheter.

•  Du må arbeide minimum 40 timer for å få anbefalingsbrev. 
 Dersom det frivillige oppdraget varer lenger, føres riktig 
 timetall inn i anbefalingsbrevet.

TRÅ TIL! O
Få ANBEFALINGSBREV fra Øvre Eiker kommune



Har du tid og energi?

LLOKALSAMFUNNET 

HAR BRUK FOR DEG!

I

Å gjøre noe for andre gjør dagen bedre både for deg som 
hjelper og den som får hjelp. Dessuten får du viktig erfaring 
med deg i skole- eller jobbsekken.

Øvre Eiker kommune ønsker å tilrettelegge for frivillig 
samfunnsinnsats fra ungdom i kommunen. Etter endt 
oppdrag får du et anbefalingsbrev (Letter of Recomandation) 
undertegnet av ordfører og rådmann. Brevet kan være til 
stor hjelp ved søknad om opptak ved utdanningsinstitusjoner 
i inn-og utland, og som vedlegg til jobbsøknader.

Ved oppstart har vi følgende to oppdrag:

1) FRIVILLIG ASSISTENT INNENFOR HELSE- OG 
OMSORGSSEKSJONEN I ØVRE EIKER KOMMUNE

Arbeidssted vil være Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede 
i Hokksund og Vestfossen. Arbeidsoppgaver: 
• Følge godt fungerende beboer på skogturer – helger
• Være litt sammen med beboer på kvelder i leiligheten, brettspill, 
 se tv/film, lage litt mat, samtaler/hyggelig samvær.
• Være med på fritidsaktiviteter, klubbesøk, musikkafé i rådhuset, 
 “Spiller ingen rolle”-øvelser (orkester for utviklingshemmede), 
 konserter, svømmehallen, gå tur, etc. 

TA KONTAKT MED: 
Elisabeth Enzinger Søhoel: 
elisabethenzinger.sohoel@ovre-eiker.kommune.no, Tlf 416 31 577, eller 
Terje Kristiansen: terje.kristiansen@ovre-eiker.kommune.no, Tlf 907 42 102

2) FRIVILLIG ASSISTENT I IFO (IDRETTSFRITIDSORDNING)
Individuell avtale om arbeidstid og oppgaver med HIL (Hokksund Idrettslag). 
Assistentene jobber sammen med IFO-instruktører. Arbeidsoppgavene 
vil variere. 

TA KONTAKT MED: 
Håvard Lind: havard@dulram.no, tlf: 969 91 500 hvis 
du har spørsmål eller ønsker å bidra som  frivillig 
assistent på IFO. 

Kommunen jobber med flere arbeidsområder. 
Har du spesielle ønsker om arbeidssted 
så gi oss gjerne  et tips om det.

DU FÅR FORDELER 
TILBAKE :-) 


