NUORTEN KESÄTYÖ
NOUSIAISISSA 2019
KesäJeesi-päivät nuokkarilla

Kesätyötuki yrityksille

Nuorten Duuniviikko

Tule tekemään kesätyöhakuja, työhake
muksia, cv:tä… Tsekkaillaan yhdessä
mahdollisuuksia, miten voisit tulevana
kesänä työllistyä. Ei tarvitse ilmoittautua.

Nousiaisten kunta myöntää kesätyötukea nousiaislaisen 14–20-vuotiaan
nuoren palkkaamiseen 340 €/vähintään
1 kuukauden työsuhteeseen, 170 €/
vähintään 2 viikon työsuhteeseen tai
4H-yrittäjänä itsensä kesäksi työllistäneelle 200 €. Yritystukirahaa jaettavissa
yhteensä enintään 6800 €. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä,
joten ”nopeat syövät hitaat”!

Duuniviikolla tehdään ohjatusti erilaisia
kunnostustöitä kunnan alueella
5 työpäivänä 24.–28.6. Päivittäinen työaika on klo 9–15. Tarjolla on kesätyötä
10:lle nuorelle, jotka eivät kesän aikana
muuten ole työllistyneet.

ma 25.2. klo 15–16.30, ma 11.3. klo
15–16.30 ja ma 25.3. klo 15–16.30.

4H:n kesätyöt
Ilmoittaudu 4H:n www.kehatyo.fi
-työnhakusivustolla työnhakijaksi. Tätä
kautta voit hakea esim. Falkinkosken tai
Pikisaaren kesäkahvilatyöntekijäksi tai
jättää avoimen hakemuksen, jos yrittäjät
ilmoittavat kesätyöntekijätarpeesta
4H:lle. Saat puhelimeesi ilmoituksen,
mikäli sopiva työpaikka avautuu lähi
alueellasi.

Teknisen osaston
kesätyöpaikat
Nousiaisten kunnan tekninen osasto
työllistää kesäksi yhteensä kuusi aktiivista ja motivoitunutta 16–18-vuotiasta
nousiaislaista nuorta. Kesätyöntekijät
jaetaan kahteen ryhmään, vko 23–27
ja vko 28–32. Päivittäinen työaika on
klo 7–15.30, perjantaisin klo 7–14.15.
Paikkoja voivat hakea ne nuoret, jotka
eivät aiempina kesinä ole työllistyneet
teknisen toimeen. Työpaikat arvotaan
hakijoiden kesken. Palkka 968 €/5vko.
Sähköinen työhakemus avoinna
1.–31.3. välisenä aikana osoitteessa
www.kehatyo.fi. -> Kesätyöt 2019!
Valituille työntekijöille ilmoitetaan
valinnasta 18.4. mennessä.
Lisätiedot:
seppo.karjalainen@nousiainen.fi
tai 044 4355 415.

Edellytykset tuen saamiseksi:
Luethan tarkemmat edellytykset tuen
saamiselle nousiaisten kunnan nettisivuilta kohdasta “nuorten kesätyöt”.
Hakuaika on 1.4.–3.5.
Haku sähköisellä hakemuksella osoitteessa www.kehatyo.fi.
Kunnan kesätyötukeen liittyvät hakemukset käsittelee MynämäenNousiaisten 4H-yhdistys.
Lisätiedot: anu.uusitalo@4h.fi tai
050 331 9270 tai www.nousiainen.fi
Näin haet kesätyötä yrityksistä:
1. Kysy kesätyöpaikkaa yrityksestä,
yhdistyksestä tai maatalousyrityksestä
Nousiaisista tai muualta.

Hakijana voi olla:
• Noustelainen 14–20-vuotias nuori
• Nuori, joka ei työllisty kesällä 2019
muuhun työhön. (Jos nuori työllistyy
muuhun työhön ennen duuniviikon
alkua, annetaan hänen paikkansa vara
sijalla olevalle).
Hakuaika 2.–19.5. välisenä aikana sähköisellä hakemuksella www.kehatyo.fi
-sivustolta.
Haastateltavaksi arvotaan 20 nuorta.
Haastattelujen perusteella valitaan 10
nuorta. Lisäksi valitaan varasijalle 5
nuorta. Arvontapäivä on ma 20.5. ja työhaastattelut pidetään 21.–22.5. Duuni
viikolle valituille ilmoitetaan valinnasta
23.5. mennessä.
Duuniviikolla ohjaajina nuorisotyön
koordinaattori Henna Isotalo ja etsivä
nuorisotyöntekijä Taru Leppimäki.

2. Kerro työnhaun yhteydessä, että
sinun palkkaamiseesi on mahdollista
hakea kesätyötukea kunnalta.
3. Täyttäkää työnantajan kanssa sähköinen hakulomake osoitteessa
www.kehatyo.fi
Muista myös muut avoimet
kesätyöpaikat. Tsekkaa mm:
www.te-palvelut.fi
www.duunitori.fi

kehatyo.fi

