HAKEMUS IIN KUNNAN KESÄTYÖHÖN VUONNA 2018 (kunnan yksiköt)
Hakuaika 1.2.-3.4.2018.
Kunnan kesätyö on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät ole onnistuneet saamaan työtä yksityiseltä
työnantajalta, tai yhdistyksiltä. Kesätyö koskee v. 1999-2002 syntyneitä iiläisiä nuoria, lukuun
ottamatta ylioppilaita, ammattiin valmistuneita tai työttömyysetuuteen oikeutettuja nuoria.
Sukunimi
Etunimet
Henkilötiedot
(täytä
Syntymäaika
tekstaten)
Osoite
Puh.

Koulutus

Sähköpostiosoite

Peruskoulun päättymisvuosi
Oppilaitos (lukion/ammattioppilaitoksen nimi) ja koulutusala, missä opiskelet tai mihin olet
hakenut kevään yhteishaussa.
Lukion/ammatillisen opintojen aloitusvuosi

Lukion/ammatillisen opintojen arvioitu
päättymisvuosi

Kielitaito

Aiempi työkokemus

Työnantaja

Vuoden 2018
kesätyötoiveet

Toivomus työpaikasta ja työtehtävistä (merkitse vaihtoehdot 1-3)
Päiväkoti

Työtehtävät

Aika

Vanhuspalvelut/kotihoito

Kehitysvammaisten päivätai työtoiminta
Kirjasto

Vanhuspalvelut/
asumispalvelut
Kehitysvammaisten
asumispalvelut
Kulttuuri

Siivoustyöt

Kesäkerhot/uimakoulu

Tapahtumat

Keittiötyöt

Kiinteistönhuolto ja
ulkoalueiden hoito
IiPaja

Muu hoitotyö/avustavat tehtävät
hoito-osastolla
Museo

Muuta, mitä
Toivomus työjaksosta (huomioidaan mahdollisuuksien mukaan) rasti ruutuun:
4.6.-17.6.
18.6.-1.7
2.7.-15.7.
16.7.-29.7.
23.7.-5.8.
Aika, jolloin et voi ottaa vastaan kesätyötä ( + perustelut)

Lisätietoja

Harrastukset ja erityisosaaminen. Miksi olisit sopiva juuri tähän tehtävään?

Ajokortti (mopokortti/traktorikortti/ajokortti)
Oletko valmis tekemään myös ilta- ja viikonlopputöitä?

Hakijan allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi sekä suostun tietojeni antamiseen työnantajalle
työpaikan saantia varten vuonna 2018
Päiväys
Allekirjoitus

Palautus

Palauta lomake viimeistään tiistaina 3.4.2018 klo 15.00 mennessä, joko
sähköisesti (sähköinen hakemus kunnan nettisivustolla,:
http://rekry.ii.fi/tyonhakijat/kesatyot), tai osoitteeseen:
Iin kunta/ Työllistämisen palvelut, PL 24, 91101 Ii

HUOM!
- Kunta järjestää kesätyöpaikkoja rajoitetusti ja tarvittaessa ne arvotaan hakijoiden kesken. Kesätyöpaikkoja

arvottaessa etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole olleet kesätöissä kunnalla edelliskesänä.
- Kesätyön työaika on 2vko/ 60 t ja palkka lomakorvauksineen 340€. Ilmoita heti, mikäli saat kesätöitä
muualta!
-Vastaa Iin kunnan rekrysivulla olevaan paras kesätyöpaikka -kampanjaan, niin osallistut palkinnon
arvontaan!

Nuorten kesätyöllistäminen vuonna 2018
Nuorten kesätyöpaikat ovat haettavana 1.2.-3.4.2018. Kesätyöllistäminen koskee vuosina 1999-2002
syntyneitä iiläisiä koululaisia, opiskelijoita tai opiskelunsa aloittavia nuoria. Kesätyöllistäminen ei
kuitenkaan koske ylioppilaita eikä ammattiin valmistuneita tai työttömyysturvaan oikeutettuja
nuoria. Kesätyön yhtäjaksoinen pituus on 2 viikkoa, työaika 60 tuntia/2vkoa, palkka on 340 euroa (sis.
lomakorvauksen). Nuorille on tarjolla yhteensä 125 kesätyöpaikkaa kunnan ja Oulunkaaren
kuntayhtymän yksiköissä. Lisäksi kunta tukee 100 nuoren työllistymistä ns. kesäsetelillä yrityksiin,
maatalousyrityksiin sekä rekisteröityihin yhdistyksiin. Nuori voi hakea vaihtoehtoisesti joko kunnan
kesätyöpaikkaa tai kesäsetelillä tuettua yrityspaikkaa, ei molempia.
Kesäseteli (Yritykset, yhdistykset, seurakunta)
Nuoren tulee hakea työpaikka itse ja täyttää yhdessä kesätyötä tarjoavan työnantajan kanssa
kesäsetelilomake, jonka nuori toimittaa kuntaan hakuajan päättymiseen mennessä. Iin kunta tukee
yrityksiä, maatalousyrittäjiä, rekisteröityjä yhdistyksiä ja seurakuntaa nuoren työllistämisestä kesätyöhön
vähintään 2 viikoksi, maksamalla tukea 175 €/nuori. Yrittäjä/yhdistys vastaa välillisistä kustannuksista
(mm. vakuutuksista) sekä työn ohjauksesta ja valvonnasta. Yritykseen työllistyvä nuori ei saa olla
yrittäjän tai yrityksen omistajan perheenjäsen.
Kesätyösetelilomakkeet tulee palauttaa tiistaina 3.4.2018 klo 15.00 mennessä Iin kunnanviraston
yhteispalvelupisteeseen tai postitse osoitteen: Iin kunta/ Työllistämisen palvelut, PL 24 91101 Ii.
Kunnan kesätyöpaikat
Mikäli et onnistu saamaan kesätyötä yksityiseltä sektorilta, voit hakea kesätyöhön kunnan ja Oulunkaaren
kuntayhtymän yksiköihin. Täytä hakemuslomake huolellisesti ja merkkaa kolme vaihtoehtoista
työpaikkaa, joita haet. Hakutoiveesi pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Tarvittaessa
kunnan kesätyöpaikat arvotaan ja paikat täytetään arvontajärjestyksessä siten, että edellisvuonna kunnan
kesätöissä olleet nuoret ovat toissijaisia.
Voit täyttää ja lähettää sähköisen hakemuksen kunnan nettisivustolla. Hakemuslomakkeita saa
yhteispalvelupisteestä Iin kunnanvirastolta, Iin ja Kuivaniemen kirjastoista sekä Valtarin koulun, Iin
lukion sekä Kuivaniemen koulun opinto-ohjaajilta.
Hakemusten tulee olla perillä tiistaina 3.4.2018 klo 15.00 mennessä joko sähköisesti lähetettyinä
(sähköinen hakemus kunnan nettisivustolla osoitteessa: http://rekry.ii.fi/tyonhakijat/kesatyot ),
toimitettuina Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen tai postitse osoitteen: Iin kunta/
Työllistämisen palvelut, PL 24 91101 Ii. Hakuajan jälkeen jätettyjä hakemuksia ei huomioida.
Kaikille kesätyöhön valituille ilmoitetaan valinnasta kirjeitse 15.5.2018 mennessä.
Lisätietoja antavat työnsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff puh. 050 453 2112 ja
Työllistämisen palvelut päällikkö Lea Aalto puh. 050 395 0330.

