NUORTEN KESÄTYÖ
NOUSIAISISSA 2020
Kesätyöhaku – pajat Henrikin
yhtenäiskoulun aulassa

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden
kesätyöpaikat

Tule tekemään kesätyöhakuja, työhakemuksia, cv:tä… etsitään yhdessä mahdollisuuksia,
miten voisit tulevana kesänä työllistyä. Paikalla auttelemassa Henna, Tea ja Anu =)

Nousiaisten kunnan ruoka- ja puhdistuspalvelut työllistää kesällä 2 aktiivista ja motivoitunutta 16–18-vuotiasta nousiaislaista
nuorta. Nuoria palkataan 22.6.–12.7. ja
13.7.–2.8. ajanjaksoiksi, kumpaankin 1 nuori.
Kesätyöntekijät työskentelevät ensisijaisesti
Moisiokodin keittiössä. Päivittäinen työaika
on klo 7–14. Palkkaus 537 €/3 vko.

ke 12.2. klo 14.30–16
ke 26.2. klo 14.30–16
ke 18.3. klo 14.30–16

Teknisen osaston kesätyöpaikat
Nousiaisten kunnan tekninen osasto työllis
tää kesällä 8 aktiivista ja motivoitunutta
16–18-vuotiasta nousiaislaista nuorta.
Kesätyön kesto on 4 viikkoa ja nuoret jaetaan
neljään ryhmään:
1.6.–28.6.
8.6.–5.7.

29.6.–26.7.
6.7.–2.8.

Päivittäinen työaika on klo 7–15.30, perjantaisin klo 7–14.15. Paikkoja voivat hakea ne
nuoret, jotka eivät aikaisempina kesinä ole
työllistyneet tekniseen toimeen.
Palkka 858 €/kk.
Sähköinen työhakemus avoinna 1.–31.3.
välisenä aikana osoitteessa
www.kehatyo.fi -> kesätyöt 2020!
Kesätyöpaikat ja varasijat arvotaan. Valituille
työntekijöille ilmoitetaan valinnasta 17.4.
mennessä.
Lisätiedot: mika.rekola@nousiainen.fi tai
044 4355 405.

Muista myös muut
avoimet kesätyöpaikat!
Esim.
• www.kesäduuni2020.fi
• www.duunitori.fi
• www.te-palvelut.fi

Sähköinen työhakemus avoinna 1.–31.3.
välisenä aikana osoitteessa
www.kehatyo.fi -> kesätyöt 2020!
Hakijoiden keskuudesta arvotaan 8 nuorta
työhaastatteluihin, joiden pohjalta valinnat
tehdään. Valituille työntekijöille ilmoitetaan
valinnasta 17.4. mennessä.
Lisätiedot: sinikka.honkavaara@nousiainen.fi
tai 044 4355 440.

Kesätyötuki yrityksille
Nousiaisten kunta myöntää kesätyötukea
nousiaislaisen 14–20-vuotiaan nuoren
palkkaamiseen 340 €/vähintään 4 vkon
työsuhteeseen, 170 €/vähintään 2 vkon työsuhteeseen tai 4H-yrittäjänä itsensä kesäksi
työllistäneelle 200 €/4H-yritys. Tarkemmat
edellytykset tuen saamiselle Nousiaisten
kunnan nettisivuilta kohdasta ”nuorten
kesätyöt”.
Käytännössä nuori etsii ja hankkii itsenäisesti
kesätyöpaikan Nousiaisista tai muulta paikkakunnalta. Nuoren palkkaava yritys voi hakea
Nousiaisten kunnalta yritystukea nuoren palkkaamiseen jättämällä sähköisen hakemuksen
hakuaikana.

Nuorten Duuniviikko 2020
Duuniviikolla tehdään ohjatusti erilaisia kunnostustöitä Falkinkoskella (Valpperintie 561)
ma 1.6.–pe 5.6. välisenä aikana. Päivittäinen
työaika on 9–15. Tarjolla on kesätyötä 10:lle
nuorelle.
Hakija voi olla nousiaislainen 14–20-vuotias
nuori, joka ei kesällä 2020 työllisty muuhun
työhön. (Jos nuori työllistyy muuhun työhön
ennen duuniviikon alkua, annetaan hänen
paikkansa varasijalla olevalle nuorelle.) Palkka 170 € + ruokailut työpäivän aikana.
Sähköinen työhakemus avoinna 1.–30.4.
välisenä aikana osoitteessa
www.kehatyo.fi -> kesätyöt2020!
Hakijoiden joukosta arvotaan 20 nuorta työhaastatteluihin. Haastatteluiden perusteella
valitaan 10 nuorta töihin. Lisäksi valitaan 5
nuorta varasijoille. Arvonta tapahtuu 4.5. ja
työhaastattelut pidetään 11.–12.5.
Duuniviikolla ohjaajina Henna ja Taru.
Lisätiedot: henna.isotalo@nousiainen.fi tai
044 4355 305.

4H:n kesätyöt
Ilmoittaudu 4H:n www.kehatyo.fi -työnhaku
sivustolla työnhakijaksi. Tätä kautta voit hakea
esim. Falkinkosken kesäkahvilatyöntekijäksi
tai jättää avoimen työhakemuksen. Avoimen
työhakemuksen jättäneille ilmoitetaan, mikäli
yrittäjät ilmoittavat juuri sinulle sopivasta työpaikasta. Tällöin saat puhelimeesi ilmoituksen,
mikäli sopiva kesätyö avautuu lähialueeltasi.

Kesätyötuen hakuaika on 1.4.–4.5.2020.
Tukea haetaan sähköisellä hakulomak
keella osoitteessa www.kehatyo.fi.
Lomake avautuu 1.4. klo 9.00 ja se tulee
täyttää 4.5.2020 klo 23.59 mennessä.
Hakemukset käsitellään ja tuki myönnetään
saapumisjärjestyksessä (jaettavissa max. 6800 €.)
Lisätiedot: tea.sainio@4h.fi, 044 9742 918 tai
henna.isotalo@nousiainen.fi, 044 4355 305.

kehatyo.fi

