KUTSU

21.3.

Tapahtumaviikko
TAHDOLLA TYÖHÖN RAVINTOLA-ALALLE

-rekrytointitapahtuma 21.3.2019 Tennispalatsissa klo 10-15
Tahdotko työhön ravintola-alalle? Oletko ravintolaalan ammattilainen tai aidosti alasta kiinnostunut?
Tervetuloa torstaina 21.3.2019 Tennispalatsiin
tapaamaan ravintola-alan työnantajia, joilla on juuri nyt
työtä tarjolla.
Työnantajat etsivät mm. kokkeja, ravintolapäälliköitä,
tarjoilijoita, vuoropäälliköitä, keittiöapulaisia.
Tapahtumassa mukana mm. NoHo Oyj, Sodexo Oy,
Barona, Seure Henkilöstöpalvelut Oy, Skiffer-ravintolat,
Classic Pizza, Subway ja paljon muita.
Voit käydä tarkistamassa ajantasaisen listauksen
tapahtumaan ilmoittautuneista työnantajista
Uudenmaan TE-toimiston tapahtumakalenterista.
Tapahtumassa pääset tutustumaan mm. Stadin
ammatti- ja aikuisopiston ja Careerian tarjoamiin
ravintola-alan koulutuksiin.
Ota CV mukaan ja suuntaa Tennispalatsiin!
Voit
käydä
tulostamassa/kopioimassa
CV:si etukäteen TE-toimiston aulassa. Voit tulla
paikalle milloin vain klo 10-15 välillä. Tapahtumaan
ei tarvitse ilmoittautua.
Tapahtumaan osallistuminen on sinulle vapaaehtoista
eikä sillä ole vaikutusta työttömyysturvaasi.

Are you looking for a job in the hospitality industry?
Would you like to work in a restaurant? Do you have
relevant experience or are you eager to learn?
Welcome to "Tahdolla työhön ravintola-alalle" -recruitment
event on Thursday, March 21st 2019, between 10 am and
3 pm in Tennispalatsi, Helsinki.
At the event, you'll meet employers who are currently
recruiting chefs, restaurant managers, waiters, shift
leaders, kitchen porters etc. Employers: NoHo Oyj,
Sodexo Oy, Barona, Seure Henkilöstöpalvelut Oy, Skiffer
restaurants, Classic Pizza and Subway, among others.
Check out an up-to-date list of employers in the Uusimaa
TE Office event calendar.
There will also be schools providing information about
vocational education and training in the hospitality sector.
Grab your CV and head to Tennispalatsi!
If needed, you can print/copy your CV at your nearest TE
Office beforehand. You don't need to sign up for this
event, just pop in anytime between 10 am and 3 pm.
Your participation is voluntary and will have no effect on
your unemployment benefit.

Tapahtumassa voit osallistua leffalippujen arvontaan!
You can take part in a lottery and win movie tickets at the event!

te-palvelut.fi

