
HIRVENSALMEN KUNTA
Kesätyö 2017

Koululaisten kesätyöhakemus

Etunimi:
Katuosoite:

Sukunimi:
Postínumero -toimipaikka

Puhelin: Sähköposti

Henkilötunnus: Syntymäpaikkakunta:
Kotipaikkakunta:

Ajokortti:
KäWettävissä:

Ammatt¡kortit:

KOUTUTUS

Mnr
Polkupyörä

!r ne nc !Muu:
n Mopo/moottoripyörä fl nuto

!Hygienia !Ensiapu:_ !rutityo !Työturvattisuus IMuu

Koulutustaso: ! Peruskoulu ! Ammattikoulu f] Lukio I vuu

Opp¡la¡tos, jossa kirjoilla/johon valittu:
Tutk¡nto, johon valmistut:

Tutkinnot,joihinhaetyhteishaussa(2017):
( peruskoulun päättävä l

WOKOKEMUS
Työnantaja:
Tehtävänimike

Työsuhde:

Työnantaja:
Tehtävänimike

Työsuhde

Muu työkokemus:

Kerro ¡tsestäsi ja osaamisestas¡ (esim. valmiuksistasi hakemaasi tehtävään). Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle.

Tietoteknilkan/sos¡aalisen med¡an käyttötaidot:

Mahdolliset suos¡ttelijat:
Nimi / Organ¡saatio: Puh:

HAETTAVA TEHTÄVIi
K¡¡nnostavat
työkohteet:

Varha¡skasvatus:
Tekn¡nen toim¡:
Vanhustenho¡to:

n
n
!

Vuoropäiväkoti Omppu
Siivoustyö
Vanhainkoti-pa lvelukeskus

! nyhmäperhepäiväkoti Lahnaniemi

n Viher- ja ulkoilualueet sekä kiinteistönhoito

Ruokapalvelu: ! Keskuskeittiö
Hallinto (kts. ohje): ! Museotoiminta (Tupa) ! Nuorisotoimi (sporttileiri ja nuor¡sotalo)

sopivat työjaksot: n 5.-16.6.2017 [ rs.-ro.o.zor7 J3.-r4.7.2oL7 r'tt.-zs.t.zott lzt.ttt.a.zott
Mahdolliset ajankohdat, jolloin en voi olla töissä: 2OL7 - _. _.2OL7

2Ot7 - _. _.2OL7

PÄMÄYS JA AIIEKIRJoITUS
llmo¡ttautuja:
Pvm: _. _. 2017 Allekirjoitus ja nimenselvennys:

Alle 15-vuotiaan huoltajan suostumus: ! nuori saa allekirjo¡ttaa työsopimuksen ! huoltaja allekirjoittaa työsopimuksen
Puh: Allekirjoitus ja nimenselvennys:



W
HIRVENSALMEN KUNTA

Kesätyö 2017
Hakuohje

Täytä hakemus selkeällä käsialalla ja varmista mm. yhteystietojen olevan oikein. Esim. puhelinnumeron

ollessa virheellinen saattaa rekrytointisijäädä tekemättä, koska emme tavoita sinua. Huolellisesti täytetty
hakemus osoittaa motivaatiostasi päästä työhön. Rekrytointihaastatteluun kutsutaan puhelimitse, joten

valmistaudu yhteydenottoon mm. vastaamalla tuntemattomiin numeroihin asiallisesti.

HAETTAVA PAIKKA

Valitsemalla mahdollisimman monta sinua kiinnostavaa työkohdetta ja sopivia ajankohtia parannat

mahdollisuuksia päästä kesätyöhön. Halutessasi voit alleviivata hakemuksessa ensisijaisesti sinua

kiinnostavan työkohteen ja parhaiten sinulle sopivan ajankohdan. Pyrimme ottamaan tämän huomioon

suunniteltaessa rekrytointia.

Huom! Hallinnon museotoiminnan ja nuorisotoimen tehtävissä poikkeavat työajat, joten huomioi nämä

hakiessasi kyseisiin tehtäviin. Nuorisotoimen työjaksot 5.-9.6.2017 ja26.-3O.6.2017 (yhteensä 2vko).

Museotoiminnan työpäivät ovat poikkeuksellisesti keskiviikko-sunnuntai ja työjaksot 28.6.-16 .7.2017 (3vko)

t ai L9.7 .-7 .8.2017 (3vko).

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJoITUS

Ollessasi alle 1S-vuotias, keskustele huoltajan kanssa työsopimuksen allekirjoituksesta. 15 vuotta täyttänyt
saa työntekijänä itse sekä tehdä, että irtisanoa tai purkaa työsopimuksensa.

VALM ISTAUTU M IN EN HAASTATTELU U N

Haastattelun tarkoituksena on saada mahdollisimman luotettava kuva hakijasta, hänen

mahdollisuuksistaan selviytyä työstä sekä sopivuudesta työyhteisöön. Haastatteluun on syytä valmistautua
ennalta, jotta olisit valmiina antamaan positiivisen kuvan itsestään mm. pukeutumalla asiallisestíja
olemalla ajoissa paikalla. Valmistaudu kertomaan, miksi haluat tiettyyn paikkaan. Ota mukaan viimeisin
koulutodistus ja mahdolliset harjoittelu-/työtodistukset. Työsopimuksen mahdollista valmistelua varten
pyydän ottamaa n haastatteluun mukaan tilinumeron I BAN-muodossa.

VALM ISTAUTUM I NEN MAHDOLLISEEN KESÄTYöHöru

Kesätyöhön tullessa sinulla täytyy olla mukana verokortti vuodelle 20L7 ja voimassa oleva pankkitili sekä

positiivinen asenne.

Lisätietoja antaa työnsuunnittelija Jari Marttinen, puh. 050 440 0250 taijari.marttinen@hirvensalmi.fi

ONNEA HAKUUN!


