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Mistä haen kesätöitä?
Kesätöitä kannattaa ryhtyä kyselemään jo heti vuodenvaihteen jälkeen.
Kesätyönhakusesonki on kuumimmillaan tammi-maaliskuussa. Kaikki mahdollinen
työkokemus on tulevaisuudessa hyödyksi, joten ei kannata asettaa kesätyöpaikalle
liian kovia vaatimuksia.
Oma aktiivisuus ja sinnikkyys - ja miksei myös kekseliäisyys – on tärkeintä työpaikan
etsinnässä. Kesätyön hakemisessa kannattaa hyödyntää kaikkia kanavia. Läheskään
kaikkia kesätyöpaikkoja ei ilmoiteta työ- ja elinkeinotoimistoon eivätkä ne näy netissä,
joten työnantajiin kannattaa ottaa yhteyttä oma-aloitteisesti. Voit soittaa, lähettää
sähköpostia tai käydä työnantajan luona, vaikkei avoimeksi ilmoitettuja työpaikkoja
olisikaan. Sukulaiset ja tuttavat kannattaa myös ehdottomasti soitella läpi. Muista
myös sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet.
Kaikki työ- ja elinkeinotoimistoon ilmoitetut kesätyöpaikat löytyvät osoitteesta
https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/ -> Enemmän hakuehtoja -> Työn kesto -> Kesätyö.
Sivuilta voi myös tilata ilmaiseksi sähköpostiin Paikkavahti-palvelun. Valitse alat,
joiden työpaikat kiinnostavat, suorita haku ja sen jälkeen yläpalkkiin ilmestyy
vaihtoehto Vahti, jolla voit tilata kyseisten alojen tilannepäivityksen sähköpostiisi.
Avoimet työpaikat ja paikkavahti löytyvät myös mobiilina. Tehostaaksesi
työnhakuasi voit myös laittaa CV-nettiin oman työnhakuilmoituksesi.

Miten haen?
Kun huomaat mielenkiintoisen ilmoituksen avoimesta työpaikasta, toimi heti. Aluksi
kannattaa ottaa yhteyttä puhelimitse työnantajaan. Näin osoitat välitöntä kiinnostusta
työpaikkaa kohtaan ja saatat jäädä valitsijoiden mieleen jo etukäteen. Voit kysellä
työn laadusta, hakuajasta ja hakemuksesta. Älä kuitenkaan kysele asioita, jotka
ilmaistaan selkeästi jo ilmoituksessa.
Hakemus tulee olla huolellisesti ja virheettömästi tehty. Muista, että hakemus on
käyntikorttisi, joten sen tekemiseen kannattaa uhrata aikaa ja vaivaa. Hyvä hakemus
on lyhyt ja selkeä, mutta sen pitää kertoa, miksi juuri sinä olet sopiva hakija. Lue
huolellisesti, mitä työnantaja haluaa ja ota selvää yrityksestä, sen toimintatavoista ja
tavoitteista. Netin kautta kesätöitä hakevan on hyvä ottaa huomioon, että esivalinta
tehdään sähköisten lomakkeiden perusteella. Kaikki kentät kannattaa siis täyttää
huolellisesti.
Hakemukseen kannattaa aina liittää myös ansioluettelo (CV) eli listaus opiskelu- ja
työkokemuksistasi, osaamisestasi ja erityistaidoistasi. Tiedot merkitään
luettelomaisesti aikajärjestykseen tuoreimmasta vanhimpaan. Se helpottaa lukijaa,
joka haluaa löytää tuoreimmat tiedot nopeasti. Erilaisia CV-malleja löytyy netistä
hakemalla esimerkiksi "cv-ohje".
Mahdolliseen työhaastatteluun kannattaa valmistautua huolella, koska se on usein
työnhakutilanteen ratkaisevin vaihe. Tärkeää on olla ajoissa haastattelupaikalla.
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Työsuhdeasiaa
1. Minkä ikäisenä saa mennä ansiotyöhön?
Vakituiseen työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut
oppivelvollisuutensa. Laissa säädetään lisäksi tilapäisen työnteon edellytyksistä. Nuori, joka
on täyttänyt tai samana kalenterivuonna täyttää 14 vuotta, voidaan ottaa kevyeen työhön
enintään puoleksi koulun loma-ajasta. Koulutyön aikana 14-vuotias voi tehdä tilapäistä tai
lyhytaikaista työtä.
2. Työsopimus
Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. 15 vuotta täyttänyt saa itse tehdä ja päättää
työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori
itse huoltajan suostumuksesta. Muista kuitenkin, että työsopimusta ei tarvitse allekirjoittaa
heti siinä tilanteessa, kun työnantaja sen sinulle ojentaa. Jos et ymmärrä, mitä
työsopimuksen eri kohdilla tarkoitetaan, pyydä työnantajalta selvennystä tai ota sopimus
kotiin tarkemmin tutkittavaksi ja palauta se työnantajalle myöhemmin.
3. Palkkaus ja lomakorvaus
Koululaisille maksettava palkka on yleensä 70 - 90% alimmasta taulukkopalkasta. Aina on
syytä varmistua siitä, että palkka lisineen on oikein maksettu. Työnantajan on aina palkan
maksaessaan annettava työntekijälle kirjallinen laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja
sen määräytymisen perusteet. Myös kesätyöntekijälle kuuluu yli- tai sunnuntaityökorvaukset
sekä ilta- ym. lisät eikä niitä saa sisällyttää peruspalkkaan.
Työsuhteen päättyessä loppupalkan yhteydessä maksetaan vuosilomakorvaus. Sitä ei saa
sisällyttää peruspalkkaan. Loppupalkka on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muutoin
ole sovittu.
4. Työaika
15 vuotta täyttäneen työaika on sama kuin täysi-ikäistenkin, myös ylitöiden tekeminen on
sallittua työntekijän suostumuksella. Alle 15-vuotiaan työpäivä saa enintään olla 7 tuntia, eikä
ylitöitä saa tehdä. Yötyö on kielletty alle 18-vuotiaalta. Tehdyt tunnit kannattaa myös itse
merkitä ylös siltä varalta, että niistä myöhemmin tulee epäselvyyttä. Muista myös
lakisääteiset tauot ja ruokatunti!
5. Työturvallisuus
Työlainsäädäntö suojelee nuoria, alle 18-vuotiaita työntekijöitä. Sinulla ei saa teettää työtä,
joka voi vahingoittaa terveyttäsi, kehitystäsi tai koulunkäyntiäsi. Myös nuorten työntekijöiden
työaikoja on rajoitettu ja tietyt vaaralliset työt on kielletty nuorilta.

Lisätietoa: http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija
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Kesätyöpaikkoja


Vaasan kaupunki Vaasan kesätyöpaikat ovat julkisessa haussa 1.2. – 28.2.2019
välisenä aikana Kuntarekryssä (www.kuntarekry.fi). Terveys- ja hoitoalan haku
alkaa jo 7.1. ja kestää 2.5.2019 saakka. Kesätyöpaikat on tarkoitettu kesätöiden
alkaessa yli 14- vuotiaille ja alle 25-vuotiaille nuorille. Lähes kaikki virastot
palkkaavat kesätyöntekijöitä. Suurimpia työllistäjiä ovat sosiaali- ja terveystoimi,
kaupunginpuutarha, tekninen toimi, vapaa-aikavirasto, kirjasto ja museot.
Kesäduunisetelit nuorille, 15 -29 vuotiaat Kesäduuniseteli on Vaasan kaupungin
myöntämä rahallinen tuki yksityiselle yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää 15
v. täyttäneen alle 30 v. nuoren. Kesäduuniseteleitä voi hakea 1.2. – 30.4.2019.
Kesäduunisetelillä tuettava työllistymisaika on vähintään 2 viikkoa: 30 tuntia
viikossa tai yhteensä 60 h kesäkauden aikana (1.5. – 30.9.). Osa-aikatyö käy siis
myös. Tuki on 30 % bruttopalkasta, max. 500 € per työntekijä. 70 ensimmäisenä
kaavakkeen palauttanutta on oikeutettu Kesäduuniseteliin.
www.vaasa.fi/kesaduuniseteli



Kokkolan kaupunki tarjoaa kesätöitä noin 250 nuorelle. Kesätyöpaikkoja on eri
toimialoilla muun muassa puisto-, toimisto- ja keittiötyötehtävissä, päivähoidossa
ja vanhustyössä. Kesätyöjakson aikana nuorella on mahdollisuus tutustua kuntaalan eri ammatteihin ja kaupunkiin työnantajana. Tänä vuonna kesätyöpaikkoja
voivat hakea vuosina 1998−2002 syntyneet nuoret. Kesätyötehtäviin valitaan
ensisijaisesti nuoria, joille kaupunki ei ole aikaisemmin tarjonnut kesätöitä.
Hakuaika on 14.1.-28.2.2019.
https://eform.kokkola.fi/kesatyohakemus/



Laihian kunta tarjoaa kesätyötä 3 viikoksi vuosina 2000-2004 syntyneille nuorille
(Nuorten kesäpesti). Nuoren tulee täyttää 15 ennen työsuhteen alkua. Haku on
auki 18.3.2019 klo 15 asti. Paikkoja on mm. ympäristönhoitotyössä, siivouksessa,
kotipalvelussa, nuorisotoimessa ja päiväkodissa. Laihia etsii lisäksi lähihoitajia
kesälomasijaisuuksiin. Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitaja, kodinhoitaja,
kotiavustaja tai alan opiskelija. Haku on auki 30.4.2019 klo 15 asti. www.laihia.fi/



Närpiön kaupunki tarjoaa kesätöitä 20:lle 16-20 -vuotiaalle nuorelle. Työtehtävät
käsittävät mm. puistotyötä, lasten ja vanhusten hoitoa sekä ruokapalvelun
tehtäviä. Haku osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 213059) 24.2. mennessä.



Vöyrin kunnan vanhustenhuolto palkkaa vanhustenhuoltoon sairaan- ja
lähihoitajia, hoitoapulaisia sekä siivoajia 1-4kk kesäsijaisuuksiin. Hakuaika
päättyy 3.3.2019 klo 23:59. www.kuntarekry.fi



Mustasaaren kunta
Jos olet syntynyt vuonna1997-2002, voit hakea kunnan kesätöitä. Kunta tarjoaa
kuukauden mittaisia kesätyöjaksoja ajalla 1.5-31.8.2019. Palkka on 985 euroa ja
työpaikkoja on yhteensä 75 kappaletta mm. päiväkodeissa, terveyskeskuksessa,
kotipalvelussa ja kiinteistötoimessa. Lue lisää osoitteessa
https://www.korsholm.fi/elinkeinoelama-ja-tyo/tyo/kesatyo/
Hakuaika on 4.2.-3.3.2019 klo 23:59
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Pietarsaaren kaupunki Koululaiset ja opiskelijat jotka ovat syntyneet ennen
1.6.2003, 16 – 26 v, voivat hakea kaupungin kesätyöpaikkoja.
Hakemuksen voi tehdä verkkolomakkeella 4.2. - 22.2.2019 välisenä aikana.
https://www.jakobstad.fi/ajankohtaista/nuoret-nyt-on-aika-hakea-kaupunginkesatoita Kaupunki etsii lisäksi kesätyöntekijöitä asiakaspalvelutehtäviin
kaupunginkansliaan ja matkailuneuvontaan. Työtehtäviin kuuluu kaupungintalon
ja matkailuneuvonnan asiakaspalvelu ja asiakirjahallinnon tehtävät. Lisäksi
kesätyöntekijät hoitavat kaupungin eri viestintäkanavia sosiaalisessa mediassa.
Yksi kaupunginkanslian työpaikoista on IT-yksikössä, ja työpaikassa osallistut
kaupungin tietotekniikan ylläpitotehtäviin. Tehtävissä menestyminen edellyttää
suomen, ruotsin ja englannin kielen erinomaista hallintaa. Tehtävät sopivat
esimerkiksi korkeakouluopiskelijalle. Valittavien henkilöiden tulee olla tehtävien
luonteen vuoksi vähintään 18 vuotta täyttäneitä. IT-yksikön tehtävä edellyttää ITalan opintoja tai aikaisempaa työkokemusta tietotekniikan ylläpitotehtävistä.
Työhakemukset ansioluetteloineen tulee jättää sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@pietarsaari.fi torstaihin 28.2.2019 klo 16 mennessä. Mainitse viestin
otsikossa haetko kaupunginkansliaan vai IT-yksikköön.



Vaasan seurakuntayhtymä hakee kesätyöntekijöitä nuorisotyöhön,
hautaustoimeen ja yövalvojiksi rippikoulu- ja varhaisnuorisotyöhön.
Nuorisotyöhön on kelpoinen vain ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Haku päättyy
24.2. Hautaustoimen töitä voivat hakea vähintään 16 vuotta huhtikuun loppuun
mennessä täyttäneet henkilöt. Haku päättyy 1.3. klo 16:00. Haastattelut alkavat
jo hakuajan aikana. Yövalvojien haku päättyy 9.3. Haku sähköisesti KirkkoHRpalvelun kautta, http://sakasti.evl.fi/tyopaikat



Vaasan keskussairaala tarjoaa kesätöitä useilta eri aloilta sekä opiskelijoille
että valmistuneille. Hakuaika päättyy 31.3.2019. Hakemuksen ja lisätietoja saa
osoitteesta www.kuntarekry.fi



ABB hakee kesätyöntekijöitä erilaisiin tehtäviin tuotantoon ja toimistoon.
Kesätyöhaku päättyy 28.2.2019. Hakulomake löytyy osoitteesta:
http://new.abb.com/fi/uralle/uramahdollisuudet/opiskelijat/kesatyo.



Wärtsilä tarvitsee kaikkien vuosikurssien opiskelijoita erilaisiin työtehtäviin
tuotantoon, kehitykseen sekä talous- ja lakipuolelle. Vaasan, Helsingin ja Turun
toimipisteisiin. Hakuaika päättyy 28.2.2019. Lisätietoja löytyy osoitteesta
http://www.wartsila.com/careers/students-graduates/summer-power.



Citec hakee kesätöihin ensisijaisesti 2+ vuoden korkeakouluopiskelijoita.
Hakuaika päättyy 28.2.2019. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löydät osoitteessa
https://www.citec.com/careers/vacancies/



Danfoss Drives etsii kesätyöntekijöitä Vaasaan sekä Summer Trainee ohjelmansa että Baronan kautta. Summer Trainee -ohjelma edellyttää alasta ja
työtehtävästä riippuen noin kahden-kolmen vuoden korkeakouluopintoja mutta
Baronan tarjoamaan taajuusmuuttajien kokoonpanotyöhön riittää hyvä asenne,
halu oppia uutta sekä oma-aloitteisuus. Kesätyö tarjoaa tekijälleen vaihtelevia ja
kiinnostavia tehtäviä huipputekniikan parissa sekä nuorekkaan ja innostavan
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työtiimin. Osaamisen karttuessa on myös mahdollisuus edetä haastavampiin
tehtäviin.
www.danfoss.com/career
https://careers.barona.fi/


The Switch hakee Baronan kautta kesäharjoittelijoita tuotantoonsa Vaasaan.
https://careers.barona.fi/ Hakuaika päättyy 28.2.2019



WasaGroup-konserni hakee kesäksi (rakennus)arkkitehti-, rakennesuunnittelijaja LVI-insinööriopiskelijaa WasaPlaniin, työnjohtoharjoittelijoita WasaConiin sekä
laskenta- ja/tai hankintaharjoittelijaa WasaGroupiin. Tule oppimaan ja
kehtittymään kokeneiden ammattilaisten ohjauksessa! Haku on auki 28.2.2019
asti osoitteessa http://ura.wasagroup.fi



Crimppi Oy Vaasa, kesätyöntekijöitä johdinsarjojen kokoonpanoon sekä
katkontakoneen käyttöön. Tehtävissä edellytetään täydellistä värinäköä ja
tarkkuutta. Työt ajoittuvat huhti-elokuulle. Hakuaika päättyy 3.3.2019. Hae
tehtävää osoitteessa http://www.crimppi.fi/ota-yhteytta/tyohakemus.



Barona Oy:n kautta haussa kesätyöntekijöitä erilaisiin tehtäviin mm.
teollisuuteen, rakennusalalle, ravintoloihin, baareihin, festareille, kauppoihin ja
liikenne-asemille. Barona hakee kohdistetusti työntekijöitä myös DNA:lle
palvelumyyjiksi ja Danfossille kokoonpanotyöhön. Haku päättyy 31.3.2019.
Hakulomakkeet löytyvät osoitteesta https://careers.barona.fi/ hakusanalla kesä.



ISS Palvelut etsii kesätyöntekijöitä Kristiinankaupunkiin elintarvikesiivoukseen.
Työ edellyttää vähintään 18 vuoden ikää ja hyvää fyysistä kuntoa. Hakuaika
päättyy 31.3.2019. www.iss.fi



UPM hakee kesätyöntekijöitä Pietarsaareen Alholman sahalle sekä
asiakaspalveluhenkisiä, metsäalasta kiinnostuneita osaajia korjuun ja
kuljetuksen, puunhankinnan sekä puun vastaanoton tehtäviin. Puunhankinnan
tehtäviin haetaan kesätyöntekijöitä myös Vaasaan ja Kaustiselle. Hakulomake ja
lisätietoja löytyy: www.upm.fi/kesa Hakuaikaa on 28.2.2019 saakka.



Walki Oy, Pietarsaari, hakee kesätyöntekijöitä mm. tuotantoon, laboratorioon,
Supply Chain -tiimiin ja taloushallintoon. Myös esimiestyöhön on tarjolla
kesälomasijaisuuksia. Haku on auki 3.3.2019 asti.
www.walki.com/aboutus/careers.html



BillerudKorsnäs Finland tarjoaa Pietarsaaren paperitehtaalla kiinnostavia
kesätyöpaikkoja paperintuotannossa, kunnossapidossa, asiakaspalvelussa ja
laboratoriossa. Lisäksi tarjolla on aiemmin paperin tuotannossa toimineelle alan
opiskelijalle harjoittelupaikka vuoromestarina. Haku 3.3.2019 mennessä
www.billerudkorsnas.com/career/work-with-us/summer-jobs?lang=Suomi



Rani Plast hakee tuotannon kesätyöntekijöitä avoimella hakemuksella:
https://www.raniplast.com/fi/konserniyritykset/avoimet-tyopaikat/kesatyo/
Hakuaika päättyy 3.3.2019.
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Fresh Servant tarjoaa kausi-/kesätöitä asiakaspalveluun, tuotantoon, varastoon
ja lähettämöön sekä talous- ja henkilöstöhallintoon. Hae osoitteessa
www.fresh.fi/fi/tyoepaikat/ 28.2.2019 mennessä. Toimi ripeästi, sillä yritys tekee
haastatteluja ja valintoja jo haun aikana.



Kokkolan Energia palkkaa kesätyöntekijöitä tekniikan ja liiketalouden eri
tehtäviin. Valinnassa painotetaan tehtävään soveltuvaa koulutusalaa. Lähetä
hakemuksesi yhteen tai useampaan tehtävään 18.2.2019 mennessä.
Hakuohjeet ja lisätietoja löydät osoitteesta
https://www.kokkolanenergia.fi/fi/yritys/rekry/



Yara Suomi tarjoaa kesätyö- ja harjoittelupaikkoja esimerkiksi
prosessinhoidossa (rehufosfaatti- ja kaliumsulfaattituotanto) ja
kunnossapitotehtävissä. Tehtävät soveltuvat ammatti-, ammattikorkeakouluissa
ja yliopistoissa alaa opiskeleville henkilöille. Jätä hakemus 28.2.2019 mennessä
osoitteessa www.yara.com/careers



Freeport Cobalt Oy, Kokkola, hakee kesätyöntekijöitä erilaisiin tehtäviin etupäässä tuotantoon, kunnossapitoon ja laboratorioon. Etusija henkilöitä
valittaessa on niillä, jotka omaavat aikaisempaa, soveltuvaa työkokemusta tai
opiskelun perusteella tarvitsevat työharjoittelua. Edellytyksenä työn alkaessa
vähintään 18 vuoden ikä. Sähköisen työhakemuksen voit täyttää osoitteessa
https://fcorekry.mepco.fi/meprekry. Lähetä hakemuksesi viimeistään 17.2.2019.



Boliden Kokkola palkkaa kesätyöntekijöitä, jotka sijoittuvat tuotantoon,
kunnossapitoon, laboratorioon, IT-alan tehtäviin sekä palkka- ja taloushallintoon.
Kesätyön kesto on 3-4 kuukautta. Edellytämme kesätyöntekijöiltä vähintään 18
vuoden ikää ja suomen kielen taitoa. Suosimme hakijoita, jotka opiskelevat
tehtäviin liittyvillä aloilla. Haku osoitteessa https://rekry.boliden.fi/meprekry
Hakuaika päättyy 31.3.2019.



Snellmans Köttförädling Ab, Pietarsaari. Kesätyöhakemuksen jättöaika on
viimeistään 28.2.2019. Voidaksesi hakea Snellmanille kesätöihin pitää sinun olla
syntynyt vuonna 2003 tai aikaisemmin. Osaan työtehtävistä vaaditaan kuitenkin
18 vuoden ikää. Kesätyöhakemuslomakkeeseen pääset osoitteessa
http://www.snellman.fi/fi/yritys/tyopaikat.



Oy Mirka Ab, Uusikaarlepyy, Oravainen, Pietarsaari, tarjoaa kesätöitä
tehtaillaan sekä joitakin toimihenkilöpaikkoja päätoimipisteessään Jepualla
muun muassa tuotekehityksessä ja asiakaspalvelutehtävissä. Työ edellyttää
vähintään 18 vuoden ikää. Täytä hakemus osoitteessa www.mirka.com
28.2.2019 mennessä.



Pouttu hakee Baronan välityksellä tehtaalleen Kannukseen kesäksi
elintarviketyöntekijöitä. Voit hakea kesätöitä osoitteessa https://barona.fi/ Haku
päättyy 3.3.2019.



Osuuskauppa KPO palkkaa kesätyöntekijöitä mm. myyjän,
liikennemyymälätyöntekijän, kokin, tarjoilijan, ravintolatyöntekijän ja
autonasentajan kesäloman sijaisuuksiin kauppoihin, ravintoloihin, hotelleihin,
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liikennemyymälöihin ja autokauppaan. Täytä sähköinen hakulomake 3.3.2019
mennessä osoitteessa https://tyopaikat.oikotie.fi/avoimettyopaikat/osuuskauppa-kpo-kesatyo-2019/1218713
Peruskoululaisille ja lukiolaisille suunnatun Tutustu Työelämään ja Tienaa kesäharjoitteluohjelman hakuaika on 4.3.-30.4.2019.


Rolls-Royce, Kokkola, tarjoaa kesätöitä/harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille.
Haussa on huollon, Contracting & Technical Sales Supportin, Engineering- ja
Osto-osastojen sekä Varaston harjoittelijan paikat. Kesätyön kesto on noin
kolme kuukautta. Hakea voi 15.2.2019 asti osoitteessa
https://www.psycon.fi/avoimet-tyopaikat. Mainitsethan
hakemuksessa/lisätiedoissa selkeästi mihin tehtävään haet.



Neste etsii Kokkolan terminaaliin kesäharjoittelijoita operaattorin ja
käyttömestarin tehtäviin. Hakuaika päättyy 17.2.2019.



Fennia hakee kesätyöntekijöitä useille paikkakunnille. Kesätyöntekijöiden pitää
olla vähintään 18-vuotiaita. Haku 28.2.2019 saakka. Lisätietoja
https://www.fennia.fi/fi/fennia-konserni/toihin-fenniaan/kesatyo/.



Kårkulla samkommun anställer semestervikarier under sommarmånaderna.
http://www.karkulla.fi/anstallda/lediga-jobb/



Transval Henkilöstöpalvelut etsii reippaita työntekijöitä monipuolisiin varastoja terminaalitehtäviin Vaasan ja Vaasan lähialueelle. Tehtävät pitävät sisällään
esimerkiksi keräilyä, pakkaamista, lajittelua, trukinajoa tai muita yleisiä varaston
ylläpitotehtäviä. Töistä on hyvät mahdollisuudet jatkaa niin osa-aikaisena
opiskelujen ohessa kuin säännöllisemmissäkin töissä. Töitä tarjotaan
pääasiassa väh. 30h/vko n. 1-3 kuukaudeksi. Palkka määräytyy
eriasiakkuuksien käyttämien työehtosopimusten mukaan. Hae osoitteessa
http://transval.likeit.fi/apply/113554131



Puuharyhmä hakee Kylpylä Tropiclandiaan ja Top Camping Vaasaan
kesätyöntekijöitä ravintolatyöntekijöiksi, uimavalvojiksi ja vastaanottovirkailijoiksi.
Haku 15.3.2019 mennessä. Lisätietoja osoitteesta https://paikat.te-palvelut.fi



Andelslaget Närpes Grönsaker hakee kesäksi prosessi- ja koneenhoitajia
sekä pakkaamotyöntekijöitä. Henkilöiden, jotka palkataan, tulee olla 18 vuotta
täyttäneitä. Hygieniapassi lasketaan eduksi. Kirjalliset hakemukset lähetetään
osoitteeseen: rekry@narpesgronsaker.fi. Haku päättyy 28.02.2019



Attendo Oy etsii Pietarsaareen sosiaali ja terveysalan ammattilaista tai
opiskelijaa (lähihoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi tai vastaavaa tutkintoa
omaavaa henkilöä) lähihoitajaksi Attendo Castren mielenterveyskuntoutujien
palvelukotiin. Laita hakemuksesi ja ansioluettelosi mahdollisimman pian, mutta
viimeistään 28.2.2019 mennessä osoitteeseen: anna.haggman@attendo.fi



Avarn Security hakee eri puolella Suomea sijaitseviin toimipaikkoihinsa
kesätyöntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin. Tehtävät ovat osa- ja kokoaikaisia
ja kesätyöntekijät tulevat työllistymään monipuolisiin turvallisuusalan
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työtehtäviin. Haku päättyy 15.03.2019 osoitteessa
https://avarn.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=25


Cash-In Consulting Oy hakee perintäkäsittelijää ja
kirjanpitäjää/reskontranhoitajaa. Tehtävään soveltuvat opinnot katsotaan eduksi.
Kesätyöntekijöiden on hallittava molemmat kotimaiset sujuvasti eikä
englantikaan saa tuottaa vaikeuksia. Haku päättyy 17.02.2019. Lähetä
hakemuksesi ja CV:si palkkatoivomuksen kera osoitteeseen rekry@cash-in.fi
joko otsikolla "Etunimi Sukunimi Perintäkäsittelijä (kesätyö)" tai "Etunimi
Sukunimi Kirjanpitäjä ja reskontranhoitaja".



CM Hiustalo hakee Vaasan Kivihakaan kesätyöntekijöitä, joilla on parturikampaajan osaamista ja ammattitaitoa. Lähetä vapaamuotoinen hakemus
osoitteeseen alue4@hiustalo.fi 04.03.2019 mennessä.



Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Kristiinankaupunki, palkkaa
kesätyöntekijöitä erinäisiin asiakaspalvelutehtäviin. Hakijan on oltava vähintään
18-vuotias. Hakulomake löytyy osoitteesta https://www.s-rekry.fi/ hakusanalla
"eepee". Haku päättyy 11.02.2019.



FAMKARP Julia's Grill & Bar, Mustasaari, hakee pikaruokatyöntekijöitä.
Hakijan on oltava vähintään 18-vuotias ja hänellä on oltava sekä hygienia- että
anniskelupassi. Kielivaatimuksina suomi ja ruotsi. Jätä hakemus osoitteeseen
Hultintie 2, 65630 KARPERÖ tai juliasgrillbar@gmail.com.Haku päättyy
30.04.2019 klo 15:00



BYGGmax, Kokkola, hakee myymälätyöntekijöitä. Hakijan on oltava vähintään
18-vuotias ja hänellä on oltava ajokortti, sillä työ sisältää trukilla ajoa.
Kielivaatimuksina suomi ja ruotsi. Kokemus rakennusalalta/
myymälätyöskentelystä katsotaan eduksi. Lähetä hakemuksesi sähköpostilla
osoitteeseen kokkola@byggmax.fi viimeistään 15.2.2019.



Gamlakarleby Åldringsvänner r.f. Kokkola, hakee kanslistia/taloushallinnon
assistenttia Seniorikeskus Pettersborgiin. Soveltuvia tutkintoja ovat
tradenomi/merkonomi tai ko. alojen opiskelija. Kyseessä on vuosilomien
sijaisuus ajalla 22.5-6.9.2019. Työnkuvaan kuuluvat mm. kansliatyöt, laskutus ja
asiakaspalvelu. Työaika on 80 % +ltt, noin 6 h/pvä. Työkielenä on sekä suomi
että ruotsi. Täytä työnhakulomake osoitteessa www.pettersborg.com viimeistään
28.2.2019.



Pancho Villa, Vaasa, Go On -henkilöstöpalvelut etsii asiakkaalleen kokkia ja
tarjoilijoita. Kokin on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn lounaan ja ala'carte
ruokien valmistamisessa. Työ edellyttää suomenkielentaitoa. Tarjoilijan on
oltava vähintään 18-vuotias sekä osattava suomea, ruotsia ja englantia.
Haastattelut alkavat jo hakuaikana, joten toimi nopeasti. Lisätietoja ja haku
osoitteessa http://www.go-on.fi.Haku päättyy 28.02.2019. Voit myös laittaa
vapaamuotoisen hakemuksen CV:n kera osoitteeseen elina.saari@panchovilla.fi



Ojala Group, Sievi, Go On -henkilöstöpalvelut etsii asiakkaalleen
kesätyöntekijöitä ohutlevymekaniikan tehtäviin: levytyökeskuksen- ja
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särmäyskoneen käyttäjiä sekä jauhemaalareita. Pitkän matikan opiskelijoilla on
tutkitusti hyvät valmiudet oppia nopeasti tämä työ. Soveltuva koulutus tai
kokemus katsotaan eduksi. Lisätietoja ja haku osoitteessa http://www.go-on.fi.
Haku päättyy 31.03.2019 klo 16:00


Helacon, Sievi, VMP etsii useille asiakkailleen tuotantotyöntekijöitä teollisuuden
työtehtäviin. Työtehtäviäsi voi olla esimerkiksi kokoonpano, särmäys, hitsaus,
levytyökeskuksen käyttö, pem-koneen käyttö sekä muut monipuoliset
tuotantotyöt. Metallialan koulutus ja tuntemus katsotaan eduksi, mutta pärjäät
useissa työtehtävissä myös muilla koulutustaustoilla. Haku päättyy 30.04.2019



InMedi, Vaasa, etsii kesätyöntekijäksi lähihoitajaa tai sairaanhoitaja opiskelijaa,
jolta sujuu sekä suomen että ruotsin kieli. Mahdollisuus myös jatkuvaan osaaikaiseen työsuhteeseen. Tällä hetkellä myös tarve ruotsinkieliselle lähihoitajalle
20h/kk. Työ edellyttää kokemusta erityislasten kanssa työskentelystä ja
ajokorttia. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi. Lisätietoja ja
hakemukset osoitteessa www.inmedi.fi.



Inwido Finland, Kannus, hakee kesän ajaksi tuotannon työntekijöitä.
Kesätyötehtävät ovat ikkuna - ja ovivalmistukseen liittyviä tehdastöitä. Lisätietoja
ja hakemukset osoitteessa www.inwido.com. Haku on auki 28.1.-30.4. ja
valintoja tehdään jo hakuaikana.



Jyrki Heinonen Oy, etsii Kalajokilaakson alueelle kesätöihin
yhdistelmäajoneuvon sekä kuorma-auton kuljettajia. Hakijalla tulee olla
asianmukaiset ajokorttiluokat, ammattipätevyydet, iloinen ja reipas asenne sekä
hyvät tietokonetaidot. Lähetä hakemuksesi osoitteeseen
kuljetukset.heinonen@kotinet.com mahdollisimman pian. Haku päättyy
10.02.2019 klo 16:00.



Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu, Kokkola, hakee kesätyöhön lähihoitajia ja
lähi- tai sairaanhoitajaopiskelijoita. Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu tuottaa
kotihoitoa, avohoitotyyppistä osastohoitoa Hoito-osasto Kotipolulla sekä
vammaispalvelun asiakkaille tarkoitettua tehostettua palveluasumista Kareliakodissa. Yhteystiedot ja haku osoitteessa https://www.kphoi.fi/rekrytointi.



Kesko, Vaasa, hakee tukkutyöntekijöitä Vaasan tukkuun 25-30 h/vko. Kokemus
tai koulutus kaupan alasta on plussaa, mutta ei pakollista. Hakijan on oltava
vähintään 18-vuotias. Haku päättyy 17.02.2019 osoitteessa
https://rekrytointi.kesko.fi/keskojobshome/aew.html?job_id=26651&jc=59



Halpa-Halli etsii myyjiä eri toimipisteisiinsä. Työntekijöillä on mahdollisuudet
edetä ketjussa kykyjensä mukaan entistä vaativampiin tehtäviin. Myymälöiden
lisäksi kesätyöntekijöitä tarvitaan logistiikkakeskuksessa varastotyöhön ja
siivoukseen. Logistiikkakeskuksen haku päättyy 1.3. ja myymälöiden 31.03.2019
osoitteessa www.halpahalli.fi/kesatyot/.



Käld Skogsservice etsii metsätyöntekijöitä raivaukseen ja istutukseen KokkolaUusikaarlepyy -akselille. Työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa, kartanlukutaitoa
sekä metsänhoito-osaamista. Lisätietoja kald.skogsservice@hotmail.com
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Lassila & Tikanoja, Kokkola, etsii jäteautonkuljettajia kesätöihin. Aikaisempi
kokemus kuljetustöistä sekä paikallistuntemus ovat lähtökohta tehtävässä
suoriutumiselle. Lisäksi valittavalta kuljettajalta tulee löytyä C-ajokortti, voimassa
oleva kuljettajan ammattipätevyys sekä työturvallisuus- ja tieturvakortit.
Digipiirturikortin laskemme eduksesi. Hae paikkaa hetimiten osoitteessa
www.lassila-tikanoja.fi/toihin kuitenkin viimeistään 31.3. mennessä.



Lähdesmäki, Vaasa, etsii viikonloppu-/kesämyyjää. Työtä on tarjolla ensin osaaikaisena viikonloppuisin sekä kesän ajaksi kokoaikaisena. Paikka täytetään heti
sopivan henkilön löydyttyä ja työ alkaa mahdollisimman pian. Kielivaatimuksena
suomi ja ruotsi. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen:
ari@lahdesmaki.fi tai tule poikkeamaan paikan päällä myymälässämme.



MJP Catering, Åminne Bar & Kök, Maalahti, etsii Åminne Folkparkiin
ravintolatyöntekijöitä: kokkeja, tarjoilijoita ja baarimikkoja. Lisätietoja
info@rentachef.fi



Myyntitalo Routa, Kokkola, palkkaa uuden toimipisteen kesätyötiimiin 12 nuorta
kesätöihin tekemään erilaisia myyntiprojekteja. Työaikasi on arkisin 6 tuntia
päivässä, joten aikaa jää myös kesästä ja kesälomasta nauttimiseen. Aiempaa
kokemusta ei tarvitse olla, sillä jokainen valittu saa hyvän alkuperehdytyksen.
Laita oma hakemuksesi osoitteessa www.myyntitalorouta.fi/fi/toihin tai käytä
työnhaun "moottoritietä" ja laita WhatsApp -viestiä 040 585 9850 saadaksesi
kutsun kesätyöinfoon! Haku päättyy 31.03.2019 klo 18:00.



NJC Henkilöstöpalvelut, Lestijärvi, etsii yhteistyökumppanilleen
kesätyöntekijöitä puuteollisuuteen. Työtehtäväsi voi olla esimerkiksi
maalaamossa, höyläämössä tai kokoonpanossa. Haku päättyy 30.04.2019.
Lisätietoja reetta.angesleva@njc.fi



Botniarosk, Kristiinankaupunki, etsii kesätyöntekijöitä hyötykäyttöasemille,
asiakaspalveluun, konttorityöhön, tilastointiin sekä kunnossapitotöihin. Työ
edellyttää ajokorttia ja autoa. Suomen ja ruotsin kielen taito sekä ympäristöalan
opinnot katsotaan eduksi. Lähetä hakemus osoitteeseen
miia.niemi@botniarosk.fi tai Oy Botniarosk Ab, Miia Niemi, Raatihuoneenkatu 1
A 3, 64100 Kristiinankaupunki. Haku päättyy 04.03.2019 klo 16:00.



Personalhuset Staffing Group, etsii Kokkolan ja Vaasan seuduilla
asiakkailleen kesätyöntekijöitä kiinteistönhuoltoon ja siivoustehtäviin.
Osaamisellasi, kielitaidollasi ja pätevyyksilläsi pääset vaikuttamaan siihen,
millaisiin tehtäviin työllistyt. Voimassa oleva työturvallisuuskortti ja ajokortti
katsotaan eduksi. Aikaisemmasta työkokemuksesta tai työhön sopivasta
koulutuksesta on toki hyötyä, mutta ajattelemme, että kesätyö on hyvä tapa
vakuuttaa asenteellaan. Haut päättyvät 30.04.2019 osoitteessa
https://www.personalhuset.fi/tyonhakijalle/avoimet-tyopaikat/. Personalhuset etsii
lisäksi Ikikatto Oy:lle kesätyöntekijöitä kattohuoltoihin ja niiden projektimyyntiin.
Haku näihin päättyy jo 31.3.2019.
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NordLab, Kokkola, hakee kesäloma-ajan sijaisuuksiin laboratoriohoitajia
näytteenottoon, asiakaspalveluun, näytteiden esikäsittelyyn sekä analytiikan
tehtäviin ja lähihoitajia lähihoitajan tehtäviin. Hakijoilta vaaditaan
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/94) mukainen
pätevyys. Bioanalyytikko- ja sairaanhoitajaopiskelijoita voidaan valita hoitajan
tehtäviin, jotka määräytyvät mm. suoritettujen opintopisteiden määrän,
perehdytyksen sekä työyksikön tarpeiden perusteella. Haku päättyy 30.04.2019
klo 15:00 osoitteessa www.kuntarekry.fi/.



Rekrytointipalvelu Sihti etsii rakennustyöntekijöitä ja -apulaisia Vaasaan sekä
puhdistustyöntekijöitä teollisuuspuhdistukseen ja muuttomiehiä keikkahommiin
Kokkolaan. Työt edellyttävät vähintään 18-vuoden ikää ja voimassaolevaa
työturvallisuuskorttia. Osa tehtävistä edellyttää (C-)ajokorttia ja oman auton
käyttömahdollisuutta. Rakennustyöntekijän tehtävä edellyttää kokemusta tai
koulutustaustaa vastaavasta työstä. Työnkuvaan kuuluvat mm. rakennusten
runko-, perustus sekä viimeistelytöitä. Lisäksi työ voi sisältää kirves-, muuraus,
betonointi- ja elementtiasennustöitä. Haut päättyvät 31.03.2019 osoitteessa
www.sihti.fi.



Ruukki Construction, Pietarsaari ja Vaasa, etsivät kesätyöntekijöitä teräs- ja
julkisivurakenteiden suunnittelutehtäviin. Hakijalta toivotaan vähintään kolmen
vuoden rakennustekniikan opintoja. Täytä hakemuksesi, josta käy ilmi
tähänastinen työhistoriasi, taustasi ja opintosi (opintorekisteriote), 15.2.2019
mennessä osoitteessa http://www.ruukki.com/fin/työpaikat.



Securitas, Kokkola, etsii kesätyöntekijöitä piiri- ja paikallisvartiointitehtäviin
Kokkolaan ja Pietarsaareen. Työ edellyttää vartija- ja ajokorttia. Eduksi
katsotaan kielitaito (englanti ja ruotsi) sekä järjestyksenvalvoja-, työturvallisuusja ensiapukortti. Hae osoitteessa
https://securitas.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&amp;jid=1166&amp;jbid=8#form
_start. Haku päättyy 12.05.2019.



Skanska, Vaasa, tarjoaa kesätyöpaikkoja haalari- ja työnjohtoharjoitteluina
ympäri Suomen. Riippuen aiemmista kokemuksistasi ja kiinnostuksestasi, voit
työllistyä asunto-, toimitila- tai infrarakentamistyömaalle avustaviin tai
itsenäisempiin tehtäviin. Mahdollisuuksia on myös projektikehityksestä,
talotekniikasta ja asfaltoinnista kiinnostuneille uransa alkuvaiheessa oleville
henkilöille. Voit jättää hakemuksen myös toimistotehtäviin. Kerrothan tällöin
mahdollisimman tarkasti, minkälaisista tehtävistä olisit kiinnostunut, niin
osaamme ottaa yhteyttä kun sinua kiinnostavia paikkoja täytetään. Haku päättyy
31.03.2019 osoitteessa www.skanska.fi/kesatyo.



StaffPoint etsii kiertuepromoottoria Dermoshop Oy:lle "Dermosil on Tour" bussikiertueelle. Työ edellyttää kokemusta asiakaspalvelutehtävistä, sujuvaa
suomen ja ruotsin kielen taitoa sekä kaupallisen- tai kauneudenhoitoalan
koulutusta tai tuntemusta. Haku päättyy 10.02.2019 osoitteessa www.staffpoint.fi



Stora Enso, Kristiinankaupunki, etsii kesätyöntekijöitä tuotantoon ja
toimistoapulaisiksi. Tuotanto edellyttää normaalia fyysistä kuntoa sekä väri- ja
stereonäköä. Haku päättyy 28.02.2019 osoitteessa http://www.storaensolle.fi.
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Suomen Terveysravinto, HOHDE Finland, Kokkola, etsii luonnonkosmetiikan
myyjää. Jätäthän hakemuksen nopeasti, sillä paikat ovat perinteisesti täyttyneet
kevään aikana. Haku päättyy 04.03.2019 osoitteessa
www.hohdekosmetiikka.fi/kesarekry



Sylvi Ravintolat, Café & Restaurant Salteriet, Mustasaari, etsii tarjoilijoita ja
kokkeja. Hakemus/lisätiedot salteriet.info@gmail.com 30.03.2019 mennessä.



Telia Finland etsii myyntineuvottelijaa Kokkolaan ja Vaasaan. Haku päättyy
17.02.2019 osoitteessa https://www.telia.fi/career/avoimet-tyopaikat.



Tesses Grill-Café, Mustasaari, etsii tarjoilijoita ja kokkeja. Hakemus/lisätiedot
terese.berts@netikka.fi 25.02.2019 mennessä.



K-Marketit, K-Supermarketit ja K-Citymarketit. K-ryhmän liikkeillä ei ole
yhtenäistä kesätyöhakua, sillä jokaisella liikkeellä on oma kauppiaansa, joka
päättää rekrytoinneista. Suuri osa K-kaupoista hakee kesätyöntekijöitä, joten
töitä kannattaa kysyä suoraan kauppiaalta.



Tokmanni etsii kesätyöntekijöitä myymälöihinsä ympäri Suomea. Hakijan on
oltava vähintään 18-vuotias. Haku päättyy 15.02.2019 osoitteessa
https://rekry.saima.fi/smarthome/application_edit_welcome.html?jc=45&did=210
12&job_id=11707. Tokmanni tarjoaa tänäkin vuonna myös kahden viikon
mittaisia Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelupaikkoja 14-17-vuotiaille
nuorille myymälöissä ympäri Suomen. Harjoittelun ajalta saa palkkaa 365€.
Haku päättyy 15.02.2019 osoitteessa
https://rekry.saima.fi/smarthome/aew.html?jc=45&did=21012&job_id=11735



Tormenta Oy, HAIRLEKIINI Vaasa Rewell Center hakee parturi-kampaajaa
kesälle 2019. Lähetä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus CV:n kera viimeistään
11.2.2019 mennessä sähköpostilla: rewellcenter@hairlekiini.fi. Paikka täytetään
heti sopivan osaajan löytyessä.



Vaasan Saaristopalvelu etsii tarjoilijoita ja kokkeja Jannen Saluunaan
Vaasaan. Hakemus/lisätiedot maria.nabb@jannensaluuna.com. Haku päättyy
01.03.2019



Viria, Vaasa, Pietarsaari ja Kokkola, kesätyöpaikkoja on haussa Viria Oyj:ssä,
Viria Security Oy:ssä ja Tansec Oy:ssä. Viria tarjoaa kesätyötä muun muassa
turvateknologian asennus- ja ylläpitotehtävissä ja tietoturvaan liittyvissä
tehtävissä. Hakijan on oltava vähintään 18-vuotias. Jätä hakemus 31.3.2019
mennessä osoitteessa https://viria.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=426.
Suosittelemme liittämään lomakkeen mukaan erillisen kirjallisen hakemuksen.



Zip Adventure Park, Vaasa, etsii huvipuistotyöntekijää. Hakijan on oltava
vähintään 18-vuotias ja pystyttävä nostamaan yli 20kg. Kielivaatimuksena
suomi, ruotsi ja englanti. http://www.zipadventurepark.fi/fi/t%C3%B6ihin
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A. ja J. Ojatalo, Kokkola, etsii kokkia ja tarjoilijaa. Hakijoilta edellytetään alan
koulutusta tai työkokemusta, hygieniapassia ja salmonellatodistusta.
Hakemukset osoitteeseen annika.ojatalo@elisanet.fi 31.03. mennessä.
Lisätietoja: http://www.ravintolawanhaelba.fi



Alko etsii kesätyöntekijöitä myyjän tehtäviin ympäri Suomea. Hakijan on oltava
vähintään 18-vuotias. Kielivaatimuksena suomi. Haku päättyy 28.02.2019
osoitteessa https://www.alko.fi/alko-oy/rekrytointi



Caverion Suomi, Kokkola, etsii kesätyöntekijää teollisuuden
sähköasennustehtäviin. Eikö sinulla vielä ole paksua ansioluetteloa? Ei hätää.
Kunhan sinulla on ikää vähintään 18 vuotta, sähköalan opintoja käytyinä ja
sinulla riittää intoa uuden opetteluun sekä hyvään asiakaspalveluun, saatat
hyvinkin olla yksi vuoden 2019 kesäcavereista. Haku päättyy 28.02.2019
osoitteessa https://www.caverion.fi/tietoa-caverionista/toihin-caverionille/kesatyo



ETTEPLAN, Vaasa, etsii kesäksi mekaniikka- ja sähkösuunnitteluun
harjoittelijoita. Voit olla insinööri- tai DI-opiskelija kone- ja laitesuunnittelun tai
sähkötekniikan alalta. Eduksi katsotaan mekaniikkasuunnittelussa jo kertynyt
suunnittelukokemus ja suunnitteluohjelmisto-osaaminen (NX/TeamCenter).
Sähkötekniikassa eduksi katsotaan kokemus piirikaavioista tai muista
sähkötekniikan dokumenteista sekä suunnitteluohjelmisto-osaamisen
(AutoCAD). Tehtävät liittyvät piirikaavioihin sekä muihin koneisiin ja laitteisiin
liittyviin sähköteknisiin dokumentaatioihin. Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi
rekrytointijärjestelmän kautta viimeistään 28.2.2019.
https://www.etteplan.com/careers



Finnfeeds, Vaasa, etsii tuotannon kesätyöntekijää. Tehtäviin kuuluvat erilaiset
valmistelu- ja käsittelytehtävät sekä prosessin valvontaa. Hakijalta toivotaan
prosessiteollisuuden koulutus- tai kokemustaustaa. Haku päättyy 10.02.2019
osoitteessa https://careers.dupont.com/jobsearch/job-details/tuotannonkestyntekijit/PRO00009013/490458/



Invalidiliiton Asumispalvelut, Validia Asuminen, Kokkola ja Vaasa, hakee
lähihoitajia tai sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita eripituisiin kesäsijaisuuksiin.
Kielivaatimuksena suomi. Haku päättyy 28.02.2019 klo 22:00 osoitteessa
http://www.validia-asuminen.fi/rekry.



Kesko etsii vähintään 18-vuotiaita kesäharjoittelijoita Onninen Express myymälöihin. Kokemus tai koulutus kaupan alasta tai tekniseltä alalta
(talotekniikka, LVI- ja sähkövoimatekniikka) katsotaan eduksi. Kielivaatimuksena
suomi. Haku päättyy 03.03.2019 osoitteessa
https://rekrytointi.kesko.fi/keskojobshome/aew.html?job_id=26973&jc=59



Manpower, Vaasa, etsii asiakkailleen kokkeja. Hakijalta edellytetään alan
koulutusta, työkokemusta ja hygieniapassia. Haku päättyy 18.02.2019
osoitteessa www.manpower.fi.



Professional Cleaning Service PCS etsii toimistosiivoajia Pietarsaareen ja
Uusikaarlepyyhyn. Suomen tai ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Lähetä
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hakemus osoitteeseen job@pcs.fi tai hakulomakkeella https://pcs.fi/fi/tyoura/
6.5.2019 mennessä.


Syateljé alexandra & mia etsii ompelijaa kesäsesongiksi info@alexandramia.fi

 Mannerheimin lastensuojeluliitto välittää 16 vuotta täyttäneille lastenhoitotöitä
perheissä. Ennestään suoritettu lastenhoitokurssi vaaditaan. www.mll.fi


4H-Arbetspoolen-Työrinki, Korsholms 4Hs arbetsförmedling för ungdomar i
åldern 14-17 år. Vill du hjälpa med trädgårdsarbete, hushållsarbete, sitta
barnvakt eller vakta djur, gå och handla åt andra, tvätta fönster eller sköta andra
enklare jobb? Läs mer på www.korsholm.fs4h.fi



Sommarjobba på Åland
Gillar du hav, människor, vattensport och nöjesliv är Åland den rätta
sommarplatsen för dig. Vintertid bor här 29 000 ålänningar - sommartid runt 200
000. Besökare kommer från nästan hela världen, men de allra flesta från Finland
och Sverige. Under sommaren behöver vi därför en rejäl personalförstärkning
speciellt på restauranger, barer, hotell, stugbyar och campingar. Efterfrågan är
speciellt stor på kockar men också servitörer och annan servicepersonal. Många
jobb lediganslås redan i januari/februari och sedan tillkommer det fler under hela
våren. Du hittar sommarjobben www.ams.ax



Kesätöitä Euroopassa
EURES-palvelun kautta voi hakea kesätöihin mm. Mallorcalle Espanjaan (Zafiro
Hotels ja Hotels Viva & Resorts), Saksaan tai Disneyland Pariisiin Ranskaan.
Lisätietoja https://paikat.te-palvelut.fi/, hakusanoina esimerkiksi mallorca tai
disneyland.



Nuorimmille kesätyönhakijoille on tarjolla esimerkiksi palvelualan töitä torilla,
kaupoissa ja kahviloissa sekä kioskeissa jne. Kesällä tarvitaan myös paljon
mansikanpoimijoita. Suurin osa mansikkapaikoista on Itä-Suomessa, mutta
myös Pohjanmaalla on jonkin verran mansikkatiloja, joissa tarvitaan
työntekijöitä. Tarkempia tietoja Internetissä osoitteessa https://paikat.tepalvelut.fi/



Tutustu työelämään ja tienaa (TTT) on kesäharjoitteluohjelma, joka on
suunnattu peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, lukiolaisille ja valmentavassa
koulutuksessa oleville. Olennaista on, että et opiskele ammattiin eikä sinulla ole
tutkintoa. Jo 13-vuotias voi päästä töihin, mikäli täyttää samana vuonna 14
vuotta. Paikka etsitään itse ja TTT-mahdollisuudesta kannattaa kysyä
työnantajilta. Jos työnantaja ei tiedä aiheesta tarpeeksi, vinkkaa häntä
kysymään lisätietoja omasta liitostaan. Kahden viikon harjoittelujaksosta
maksetaan palkkaa 350 euroa, joka sisältää lomakorvauksen. Joillain aloilla
palkka voi olla suurempi. Lisätietoa
https://www.kunkoululoppuu.fi/kesatyo/tutustu-tyoelamaan-hae-kesatoihin/
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Linkkejä kesätyönhakua koskeville sivuille:
www.te-palvelut.fi Työhallinnon sivuilla voi selata työ- ja elinkeinotoimistoihin
ilmoitettuja kesätyöpaikkoja, käydä tutustumassa kesätyösivuihin ja hyödyntää
työnhakuopasta sekä löytää linkkejä muille kesätyösivuille. Pohjanmaan TE-toimisto
on Facebookissa – seuraamalla meitä pysyt ajan tasalla työnhakuasioissa!
https://www.facebook.com/pohjanmaantepalvelut/
http://www.kesaduuni.org/ Vastuullinen kesäduuni 2019 -sivustolta löydät
kesätyöpaikkoja ja paljon vinkkejä kesätyönhakuun.
www.nordjobb.org Nordjobb välittää kesätyöpaikkoja, asuntoja sekä kulttuuri- ja
vapaa-ajanohjelmaa nuorille, jotka ovat 18-30-vuotiaita.
https://ec.europa.eu/eures/public/fi/homepage EU:n komission koordinoima ETAmaiden yhteinen työnvälityspalvelu EURES.
www.maailmalle.net opetushallituksen sivusto, josta löydät puolueetonta ja kattavaa
tietoa opiskelusta, työharjoittelusta, vapaaehtoistyöstä ja nuorisovaihdosta
ulkomailla.

Kun menet kesäduuniin, huolehdi näistä:






työsopimus
verokortti
palkkatodistus
työtodistus
lomakorvaus

Lue lisää:
http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija

