Sök sommarjobb vid Borgå stad
Är du född under tiden 1.1.1999 – 31.12.2006 och har inte tidigare jobbat hos
Borgå stad? Obs! Arbetslivsorientering är inte ett hinder för en anställning.
Då ska du absolut söka sommarjobb hos oss! Borgå stad erbjuder för unga
bl.a. kontorsarbete, kundbetjäningsuppgifter, städ- och köksarbete, vård av
barn och äldre samt park- och underhållsarbeten.
Arbetstiden är 3–4 veckor. Det finns totalt 150 sommarjobb för unga i år!
I social- och hälsovårdsuppgifter krävs det ett fullt vaccinskydd mot sjukdomen Covid-19 eller att du laboratorieverifierat har haft sjukdomen Covid-19
högst sex månader tidigare.
Ansökningstiden är ons 9.2 – ons 9.3.2022 till kl. 14.00. Skicka din sommarjobbsansökan www.borga.fi/sommarjobb -> Sommarjobb för unga
(3–4 veckor) genom länken ”Sök arbetsplats”. Skapa eget användarnamn och
lösenord (om du ännu inte har dem) och logga in på Kuntarekry.
Obs! Kom ihåg eller spara ditt användarnamn och lösenord om du senare söker andra arbetsplatser vid Borgå stad.
När du fyller i ansökan kan du under Arbetserfarenhet också skriva in dina
PRAO-praktik. I ansökan är det också bra att nämna de kurser som du tagit,
till exempel första hjälp, spelledare, hygienpass, hjälpledare i församlingen eller något liknande.
Du kan i första hand välja bara ett alternativ bland arbetsplatserna, under
Tilläggsuppgifter kan du lägga ett annat alternativ där du vill jobba.
Gör ansökan omsorgsfullt. Fyll inte i din ansökan för sent. När du skickar
ansökan får du ett automatiskt svar på att din ansökan har kommit fram.
Om du har problem med att fylla i ansökan kontakta:
byråsekreterare-planerare Eeva Pulkkinen, tfn 040 865 4484 eller
rekryterare Annika Palmgren tfn 040 489 9874.
Om du vill ha mer information om sommarjobbet som du söker, kontakta kontaktpersonen för den arbetsplatsen.
Alla e-postadresser för stadens anställda är fornamn.efternamn@porvoo.fi.
De som blivit valda meddelas skriftligt eller per e-post före 14.4.2022.
Namnen på de valda ges enligt personuppgiftslagen inte ut.
Lycka till med arbetssökningen! ☺

Kontorsarbete
• Vi anställer 8 sommararbetare
• Dina uppgifter är bl.a. att hjälpa till med kontorsarbeten, arbeta med arkivering och lägga i mappar, sköta posten, kopiera, städa och ordna upp.
• Vi önskar att du talar både finska och svenska.
Antal sommararbetsplatser
Finansieringsledningen
1
kontaktperson: utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist, tfn 050 482 1411
• du hjälper finansieringsledningen, upphandlingsenheten, informationsadministrationen
och utvecklingsenheten med diverse uppgifter
• tidpunkt: maj eller juni
Personalledningen
kontaktperson: anställningschef Filippa Autio, tfn 040 489 9655
• kontorspraktikant, olika kontorsuppgifter
• tidpunkt: juni

1

Social- och hälsovårdens administration
kontaktperson:
• Matias Melén, tfn 040 571 7356
• postning, kopiering, att fungera i infon, arkivering

1

Familjecentret
kontaktperson:
• Matias Melén / Erja Toivonen (Kristiina Huopalainen)
• kontorsjobb, arkivering, ordna upp i lagret

2

Tjänster för vuxna, Munhälsovård
1
kontaktperson:
• Mari Heinonen, tfn 040 548 8973
• lossning av instrumentvårdens leveranser, postning och övriga
kontorsuppgifter samt uppgifter relaterade till mottagningen, inte vårdarbete
Miljöhälsovård, förvaltning
kontaktperson:
• Tiina Tiainen, tfn 040 723 4141
• kontorspraktikant, olika kontorsuppgifter

1

Miljövården
1
kontaktperson:
• miljövårdchef Jesse Mether
• du hjälper till med arkivering och informationshantering hos miljövården
• tidpunkt: juli

Arbete med kundbetjäning
• Vi anställer 14 sommararbetare
Antal sommararbetsplatser
Turism- och marknadsföringsenheten
Porvoo Help – turistkonsulter, turistinformation
kontaktperson:
marknadsföringsplanerare Tanja Peisala, tfn 040 4899 802
• du hjälper till med turistinformationen
• tidpunkten är juni-augusti
• du vågar tala finska, svenska och engelska med kunder.
Kulturtjänster
Konstfabriken, Runebergs hem och Galleri Gamla Kaplansgården
kontaktperson:
kulturkoordinator Sini Kallio, tfn 040 676 3005
• kundservice-, utställningsövervakare och andra tjänster
• ledare för barnens verkstad
• tidpunkten är juni-augusti
• du vågar tala finska, svenska och engelska med kunder.

3

8

Miljöhälsovård och veterinärtjänster
2 Borgå
Mottagningarna i Borgå och Lovisa
1 Lovisa
kontaktperson:
• Petronella Jansson, tfn 040 480 4596
• du arbetar som mottagningsbiträde
• organiserande, städning, byktvättning, tvättning av instrument, hjälpa veterinärer
• du vågar tala finska och svenska med kunder.

Städarbete
• Vi anställer 14 sommararbetare
Antal sommararbetsplatser
Städenheten, Affärsverket Borgå lokalservice
kontaktperson:
betjäningschef Marianne Seppänen, tfn 040 752 7221
• du hjälper med städnings- och köksarbete
• gräsklippning
• tidpunkten är juni-juli 2022

14

Vård av barn
• Vi anställer 17 sommararbetare
• Du ska sköta, leka och vara ute med barnen.
• Tidpunkten är juni-juli.
Antal sommararbetsplatser
Daghem
kontaktperson:
Catharina Lindstedt, tfn 040 510 4213

17

Bibliotek, läger och konstskola
• Vi anställer 14 sommararbetare
• Du är noggrann, omsorgsfull, initiativrik
• Vi önskar att du talar både finska och svenska
Antal sommararbetsplatser

Huvudbibliotek och Gammelbacka bibliotek
bibliotek, sorteringsbiträde
kontaktperson:
serviceförman Kaisa Tolonen, tfn 040 489 9605
• sorteringsbiträde (3 st): du hjälper till med biblioteksarbetet
• läger-/barnhjäpledare (2 st): du hjälper till i sommarkursverksamhet
samt lägerverksamhet och hjälper till med biblioteksarbetet
• tidpunkten är juni-augusti
• språkkunskaper räknas som fördel

3+2

Konstskola, biträde på konstskolan
kontaktperson: rektor Jenni Iivonen, tfn 040 612 7492
• du hjälper till i sommarkursverksamhet och liknande verksamhet
• språkkunskaper: finska/svenska räknas som fördel
• kommer väl överens med barn i olika åldrar
• tidpunkten är juni eller augusti

5

Ungdomstjänster, hjälpledare
4
kontaktperson:
ungdomsservicekoordinator Mila Eriksson, tfn 0400 998 294
• att arbeta som hjälpledare på ungdomstjänsternas sommarverksamhet (barn- och
ungdomsläger, mobilt ungdomsarbete och barnens verkstader).
• språkkunskaper räknas som fördel
• tidpunkten är juni

Grönområden, kommunteknikens
tjänster och skötsel av idrottsplatser,
förrådsarbete
• Vi anställer 42 sommararbetare

Antalet sommararbetsplatser

Grönområden
8
kontaktperson:
parkarbetsledare Jaana Öhman, tfn 0400 848 137
• du hjälper med skötsel av grönområden, underhåll och anläggning av parker

Underhåll av kommunteknik
18
kontaktpersoner:
underhållschef Ville Kaasinen, tfn 040 5160 681
• du är hjälpkarl för stenarbetare, hamnarbetare, depåarbetare och annat liknande.

Underhåll av idrottsplatser
12
kontaktperson:
idrottsplatsmästare Pasi Liitiäinen, tfn 040 489 9809
• städ och underhållsarbete på idrottsplaner, utomhusidrottsplatser samt simstränder
• 120 timmars sommarjobbsperiod sträcker sig från 6.6-8.8.2022.

Skyddshem
kontaktperson:
Marika Johansson, tfn 040 676 7875
• vård av barn, organiserande/förrådsarbete och gårdsarbete

4

Äldreomsorg och handikappservice
• Vi anställer 41 sommararbetare
• Du hjälper till i den vård och omsorg som de äldre får.
• Huvudsakliga uppgifter är att umgås med klienterna, vara ute, spela etc.
• Tidpunkten är juni-juli.

Antal sommararbetsplatser

Hemvård/Äppelbacken
kontaktperson:
Sanna Nykänen, tfn 040 861 1208

6

Boendeservice
kontaktperson:
Ansa Bergheim, tfn 040 489 9780

Svalåkerns servicehem

8

Johanna-hemmet

8

Majbergets servicehem

8

Brandbackens servicehem

8

Näse rehabiliteringscenter, avdelningarna 1–2 och Wilhelmina
kontaktperson:
Katariina Stenman, tfn 040 186 1338

3

Semestervikarier och säsongarbetare
Borgå stad söker också semestervikarier och säsongarbetare bl.a. till turistinformationen, grönområden och uppgifter inom byggande, hälsotjänster samt äldreomsorgen
och handikappservice. Till uppgifterna anställs i första hand studeranden inom branschen.
Följ med vår sommarjobbannonsering www.borga.fi/sommarjobb

