SASTAMALAN KAUPUNGIN KESÄTYÖPAIKAT 2019
Kesätyöpaikat on tarkoitettu vuosina 1999 – 2002 syntyneille sastamalalaisille nuorille.
Arpomalla suoritettavat valinnat:
Piha- ja kunnossapitotyöt (8 hlöä)
Puistotyöt (20 hlöä)
4 viikon jakso touko-elokuussa
Haastattelemalla suoritettavat valinnat:
Asumispalvelut (6 hlöä)
- vanhusten ulkoiluttamistehtävät
- Hopun alue 2 hlöä kesäkuulle ja 2 hlöä heinäkuulle
- Mouhijärvi, Rauhankoti 1 hlö kesäkuulle ja 1 hlö heinäkuulle
Kulttuuripalvelut (2-3 hlöä)
- Näyttelyvalvoja Kulttuutitalo Jaatsille 1-2 hlöä
- ajalle 2.5. – 29.5., sisältää lauantaityötä
- vaatimuksena vähintään 18 vuoden ikä
-

Valvoja Suodenniemen museolle 1 hlö
- heinä-elokuulle sisältää lauantai- ja sunnuntaityötä, tarkat työajat selviävät
myöhemmin
- vaatimuksena vähintään 18 vuoden ikä

Liikuntapalvelut (9 hlöä)
-

Apuopettaja halli- ja rantauimakouluihin 4 hlöä
- työ sisältää uimaopastusta, leikkimistä ja avustamista
- apulaisia tarvitaan kesäkuun alusta heinäkuun puoliväliin
- uimataitoinen, oma-aloitteinen, reipas ja ystävällinen

-

Liikuntapaikkojen hoitaja 4 hlöä
varsinaisten liikuntapaikkahoitajien apuna
päivätyö, Vammalan Keskuskenttä työssäolo 4 viikon aikavälillä 3.6. – 2.8. ja
Mouhijärven kenttä 3.6. - 28.6.
sopivat ominaisuudet: oma-aloitteisuus ja ahkeruus
-

Rantasaunanhoitaja Vammalan rantasaunalle 1 hlö
- asiakaspalvelua, rahastusta ja siivousta
- työaika 3 kk, ilta- ja viikonlopputyötä 4.6. – 1.9.
- täysi-ikäinen, oma-aloitteinen, ystävällinen, reipas ja tunnollinen
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Nuorisopalvelut (2 hlöä)
- leiri- ja nuorisotyön ohjaaja
- ajalle 3.6. - 30.6.
- vaatimuksena vähintään 18 vuoden ikä, ajokortti ja autonkäyttömahdollisuus
- hygieniapassi suotava mutta ei pakollinen
Varhaiskasvatus (4 hlöä)
lapsiryhmätyöhön osallistumista kesä-heinäkuussa
- Häijään päiväkoti 1 hlö
- Keskustan päiväkoti 1 hlö
- Ojansuun Päiväkoti 1 hlö
- Ulpun päiväkoti 1 hlö

HAKUOHJEET:
Kesätyöpaikassa nuori työllistetään pääsääntöisesti neljän viikon (vähintään 120 tuntia)
tai sitä vastaavan tuntimäärän mukaiseksi ajanjaksoksi.
Kesätyöpaikan haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Hakija kirjautuu palveluun, josta tiedot välittyvät sähköisesti eteenpäin. Jos et ole aiemmin
kirjautunut Kuntarekryyn, ohjelma pyytää ensin rekisteröitymään, minkä jälkeen pääsee
kirjautumaan ja täyttämään hakemuksen. Kun kirjaudut hakemuslomakkeelle,
kirjoita muistiin käyttäjätunnus ja salasana, voit tarvita niitä myöhemmin.
Hakemukseen tulee merkitä vain yksi tehtäväalue, joka hakijaa eniten kiinnostaa.

Hakuaika on 6.2. - 8.3.2019
Valinnat:
Valinnoista ilmoitetaan valituille. Lista valituista julkaistaan myös kaupungin kotisivuilla.
Valinnoissa ovat etusijalla ne hakijat, jotka eivät aiemmin ole olleet kesätyössä kaupungilla.
Lisätietoja:
henkilöstöjohtaja Riitta Hietala, puh. 050 522 4107 tai riitta.hietala@sastamala.fi
Tervetuloa työskentelemään kanssamme!

