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Hakuohje

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

ollessa virheellinen saattaa rekrytointis¡jäädä 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. Halutessasivoit alleviivata hakemuksessa ensisijaisesti sinua

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

suunniteltaessa rekrytointia.

Huom! Hallinnon museotoiminnan tehtävissä poikkeavat työajat, joten huomioi nämä hakiessasi kyseisiin

tehtäviin. Museotoiminnan työpäivät ovat poikkeuksellisesti keskiviikko-sunnuntaija työjaksot 4.7.-

22.7 .2OL8 (3vko) rai 25.7 .-L2.8.2018 (3vko).

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Ollessasi alle l5-vuotias, keskustele huoltajan kanssa työsopimuksen allekirjoituksesta. 15-vuotias voi itse

tehdä ja päättää työsopimuksensa. Alle lS-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori

itse huoltajan suostumuksella.

VALM ISTAUTU M I N E N 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 asiallisesti,

ilmoittamalla esteestä ja olemalla ajoissa paikalla. Valmistaudu kertomaan, miksi haluat tiettyyn paikkaan.

Ota mukaan viimeisin koulutodistus ja mahdolliset harjoittelu-/työtodistukset.

VALM ISTAUTU M INEN MAHDOLLISEEN KESATYOHON

Kesätyöhön tullessa sinulla täytyy olla mukana verokortti vuodelle 2018 ja voimassa oleva pankkitili sekä

positiivinen asenne.

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

ONNEA HAKUUNI


