HAKEMUS IIN KUNNAN KESÄYRITTÄJÄ -KAMPANJAAN VUONNA 2019
Hakuaika 1.2.-5.4.2019.
Kesäyrittäjä -kampanja on tarkoitettu nuorille, jotka
- haluavat työllistää itse itsensä yrittäjinä tai yrittäjämäisesti toimien kesän aikana,
- haluavat testata omaa liikeideaa käytännössä TAI
- haluavat kokemuksia yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta
Sukunimi
Etunimet
Henkilötiedot
(täytä
Syntymäaika
tekstaten)
Osoite
Puh.

Koulutus ja työ

Postitoimipaikka
Sähköpostiosoite

Oletko: koululainen
opiskelija
työtön työnhakija
töissä
Oppilaitos (lukion/ammattioppilaitoksen nimi) ja koulutusala, missä opiskelet tai mihin olet
hakenut kevään yhteishaussa.
Lukion/ammatillisen opintojen aloitusvuosi

Liikeidea

Lukion/ammatillisen opintojen
arvioitu päättymisvuosi
Haluatko osallistua yksin
kaverin
vai kaveriporukan kanssa
Kaverin tai kaverien nimet, jos osallistutte yhdessä (myös heidän on täytettävä hakulomake
joko paperisesti tai verkossa)
Kerro vapaasti liikeideastasi ja sen lisäksi vastaa alla oleviin kohtiin parhaasi mukaan
Liikeidea vapaasti kerrottuna:

Tuote tai palvelu, jota tarjoat:

Ketä ovat potentiaaliset asiakkaasi:

Miten tavoitat asiakkaasi:

Lisätietoja

Harrastukset ja erityisosaaminen.

Ajokortti (mopokortti / traktorikortti / ajokortti)

Hakijan allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja olen tutustunut ohessa olevaan
tietosuojaselosteeseen sekä suostun tietojeni keräämiseen, antamiseen ja säilyttämiseen
Kesäyrittäjä -kampanjan tahojen kesken vuonna 2019.
Päiväys
Allekirjoitus

Palautus

Palauta lomake viimeistään perjantaina 5.4.2019 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!
- Jos hakemuksen lähettämisen jälkeen päätät jäädä pois kampanjasta, niin ilmoita siitä joko
puhelimitse (040 541 8401) tai sähköpostilla (kristofer.clement@micropolis.fi).

Kesäyrittäjä -kampanja vuonna 2019
Kesäyrittäjä -kampanja tarjoaa vaihtoehdon palkkatyölle tukien nuoria itse itsensä
työllistämiseen kevytyrittäjyyden tai yrittäjyyden muodossa kesän ajan. Kampanjan aikana
nuorille tarjotaan tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista, työkaluja liiketoiminnan
suunnitteluun ja rahallista tukea yritystoiminnan aloittamiseen. Kesäyrittäjä -kampanja on
tarkoitettu nuorille, jotka haluavat työllistää itse itsensä yrittäjinä tai yrittäjämäisesti kesän
aikana, haluavat testata omaa liikeideaa käytännössä tai haluavat kokemuksia
yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta.
Rahallinen tuki on kesällä 2019 yhteensä 250€ ja sitä pystyvät hakemaan vuosina 2000 –
2003 syntyneet iiläiset nuoret. Tuki maksetaan kahdessa yhtä suuressa erässä, joista
ensimmäinen osa (125€) maksetaan liiketoimintasuunnitelmaa vastaan. Toinen osa (125€)
maksetaan liiketoiminnan aloittamisesta syntyneiden kustannuksien kuitteja ja nuoren
kirjoittamaa kesän yritystoimintaa kuvaavaa raporttia vastaan.

Kampanjaan osallistuvien on myös mahdollista hakea nuorisoleader rahoitusta, jota voivat
hakea 13-25 -vuotiaat nuoret 100-500€. Lisätietoja nuorisoleaderista saa osoitteesta:
https://www.oulunseudunleader.fi/fi/nuorisoleader
Hakemusten tulee olla perillä perjantaina 5.4.2019 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.
Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostitse.
Lisätietoja antavat Kesäbisnes -hankkeen projektipäällikkö Kristofer Clement puh. 040
5418401 ja Työllistämisen palvelut päällikkö Lea Aalto puh. 050 395 0330. Lisätietoja
annetaan myös chatin kautta osoitteessa kesayrittaja.com.

Tietosuojaseloste



Suostun siihen, että tietoni tallennetaan Iin Micropolis Oy:n Kesäyrittäjä kampanjan ja Kesäbisnes -hankkeen rekisteriin. Rekisterin pitäjänä toimii Iin
Micropolis Oy.



Suostun tietojen luovuttamiseen Iin Micropolis Oy:n ja Oulun kaupungin välillä
koskien yhteistoimintaa Kesäyrittäjä -kampanjassa.



Iissä asuvana suostun myös tietojeni luovuttamiseen Iin työllistämispalveluille
kesäyrittäjäsetelin maksamista varten.



Suostun siihen, että tietojani voidaan käyttää ja luovuttaa Kesäbisnes -hankkeen ja
sen tulosten raportoinnissa rahoittajalle. Hankkeen rahoittajana toimii EU:n
maaseuturahasto.
--Tallennettavien ja luovutettavien tietojen on oltava tarpeellisia ja tietojen vaihdon ja
käytön on tapahduttava luottamuksellisesti työntekijöiden väillä.
Iin Micropolis Oy:n asiakasrekisterien rekisteriseloste on saatavissa Iin Micropolis Oy:ltä.
Asiakastiedoista voidaan tehdä kehityskäyttöön yhteenvetoja, joissa ei esiinny yksilöityjä
henkilötietoja.
--Minulla on oikeus tarkastaa minua koskevat asiakasrekisteritiedot ja se, kuka on
toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä. Oikeus tarkastaa tiedot perustuu henkilötietolakiin
(523/1999).
Minulla on oikeus korjata itseäni koskeva henkilörekisteriin talletettu virheellinen tieto.
Oikeus korjata virheelliset tiedot perustuu henkilötietolakiin (523/1999).
Minulla on oikeus saada tieto itseäni koskevasta asiakirjasta. Edellä mainittu oikeus
perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Iin Micropolis Oy:n tietosuojalauseke löytyy osoitteesta
http://www.greenpolis.fi/henkilotietojen-kasittely/

