KESÄTYÖHAKEMUS 2019
Kesätyötoiveesi
Juteinikoti 

kiinteistönhoito  kirjasto  kotihoito 

koulut  kesäleirit  leirikeittiön apukeittäjä 

puistojen kunnostus  Punojanportti  ruokapalvelut  siivous  taidenäyttelyn valvoja 

vanhainkoti 

varhaiskasvatus 

Lisätietoa tehtävistä kääntöpuolella.

Huomio: Voit ottaa vastaan vain yhden kesätyöpaikan/vuosi Hattulan kunnan kautta.
Toivomus kesätyön ajankohdasta

Kotikunta

Sukunimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivattuna)

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero (kellonaika milloin tavoitettavissa)

Sähköpostiosoite

Henkilöturvatunnus (pakollinen)

Tilinumero (pakollinen)

Peruskoulutus: peruskoulu  luokka___ päättymisvuosi_____
Toisen asteen koulutus: oppilaitoksen nimi ja koulutusala:___________________________________________________Päättymisvuosi:______
Joku muu, mikä?________________________________________________________________________________________________________
Lisätietoja koulutuksesta/kursseista/korteista:
ajokortti(luokka B)  C-kortti  EA-kurssi  hygieniapassi  ISKO  JV-kortti  mopokortti T-kortti  tulityökortti 

Äidinkieli suomi

työturvallisuuskortti

ruotsi muu, mikä?______________ Muu kielitaito: ruotsi englanti saksa ranska venäjä muu,mikä?___________

Terveydentila, esim. allergiat, astma, diabetes

Olen ollut aiemmin Hattulan kunnalla kesätöissä
Aiemmat työ- kesätyö- tai TET-paikat

kyllä olen 

en ole 

työtehtävät

ajankohta

Lisätietoja itsestäsi, esim. harrastuksesi, erikoisosaamisesi, omat vahvuutesi yms.

Päiväys

Allekirjoitus

2019 © Hattulan nuorisotoimi

Lisätietoja: Hattulan kunnan etsivä nuorisotyöntekijä Joonas Oja, 050 568 6370, joonas.oja@eduhat.fi
Hakemus 10.3.2019 mennessä sähköpostilla ilmoittautuminen@hattula.fi tai Hattulan kunnan palvelupisteelle (Juteinitalo, kirjasto, Kauppatie 3)

______________________________________________________________________________________________________

KESÄTÖITÄ
HATTULAN KUNNAN TOIMIPAIKOISSA JA YHDISTYKSISSÄ
KENELLE JA MILLÄ EHDOILLA
☼
☼
☼
☼
☼

15–20-vuotiaille nuorille
Kesä-elokuun ajaksi
Työsuhde 2 viikkoa
Työaika 7h ja 15 min. / päivä, eli ruokatunnin kanssa 7 tuntia ja 45 minuuttia.
Palkka 36,50 € / työpäivä kuukausipalkkana

TEHTÄVÄT
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼
☼

Kiinteistönhoito (kiinteistönhoitajien apuna eri tehtävissä)
Kirjasto (yleiset aputehtävät)
Kotihoito ja vanhainkoti (mm. vanhusten ulkoilutus ja asiointiapu ym. viriketoimintaa)
Koulut (eri kouluilla vaihtelevia tehtäviä)
Varhaiskasvatus (päiväkodit)
Leirikeittiön apukeittäjä (hygieniapassi toivottava)
Puistotyöt ja liikuntapaikkojen hoito
Ruokapalvelu (keittiön avustavat työt – hygieniapassi ei välttämätön)
Siivous (mm. koulut, perussiivous – sopii myös pojille)
Taidenäyttelyn valvoja
Juteinikoti (vammaisten viriketoimintaa, ulkoilutusta yms.)

HAKEMINEN
☼ Lomakkeita saa Nurtsilta, Parolan yhteiskoululta nuorisotoimen kopista, kirjaston nuorten osastolta
ja netistä www.hattula.fi > Nuorten palveluita > Nuorten kesätyöt
☼ Hakulomakkeet PALAUTETAAN 10.3.2019 mennessä Hattulan kunnan palvelupisteelle
Juteinitaloon (kirjasto, Kauppatie 3)

TYÖNTEKIJÄN VALINTA
☼ Työnantaja ilmoittaa suoraan valitulle työpaikan saannista 15.4.2019 mennessä
☼ Huomio! Jokainen nuori voi vastaanottaa vain yhden kesätyöpaikan/vuosi Hattulan kunnan kautta.
Jos sinulle siis tarjotaan useampaa paikkaa, on sinun valittava itse mieluisin työpaikka.

KESÄTÖITÄ HATTULALAISISSA YRITYKSISSÄ
☼ Ota suoraan yhteyttä sinua kiinnostaviin yrityksiin ja tiedustele kunnan tukemaa kesätyöpaikkaa!
☼ Kunta tukee yritystä nuoren palkkaamisessa max. 300 euron osuudella palkkakuluista
☼ Samalla hakulomakkeella voit hakea yrityksiin, jätä lomake silloin suoraan yrittäjälle. Huom!
yrityksillä on myös omia nettisivuja, joiden kautta yritykseen haetaan kesätöihin.
☼ Hattulan kunnan palvelupisteelle jätetty kaavake koskee vain kunnan työpisteitä!
☼ Lisätietoja:Etsivä nuorisotyöntekijä Joonas Oja, 050 568 6370, joonas.oja@eduhat.fi

____________________________________________________________________________________________________

