Tule kesätöihin Porvoon kaupungille
Oletko syntynyt 1.1.1997 – 31.12.2004 välisenä aikana, etkä ole aikaisemmin
ollut Porvoon kaupungilla nuorten kesätöissä? Hae silloin ihmeessä meille!
Porvoon kaupunki tarjoaa nuorille mm. toimistotöitä, asiakaspalvelutehtäviä,
siivous- ja keittiötöitä, lasten- ja vanhusten hoitoa, sekä puisto- ja kunnossapitotöitä.
Työaika on 3–4 viikkoa. Yhteensä 100 nuorten kesätyöpaikkaa on tänä
vuonna tarjolla!
Hakuaika on ti 4.2. – ti 4.3.2020 klo 14.00 asti. Lähetä kesätyöpaikkahakemuksesi www.porvoo.fi/kesatyopaikat -> Nuorten kesätyöpaikat
3-4 viikkoa, ”Hae työpaikkaa” -linkin kautta. Luo oma käyttäjätunnus ja salasana, jos sinulla ei vielä niitä ole, ja kirjaudu Kuntarekry-palveluun.
Huom! Laitathan muistiin tunnuksesi, jos haet myöhemmin muitakin Porvoon
kaupungin työpaikkoja.
Kun täytät hakemusta, voit Työkokemus-kohtaan kirjata myös TET-harjoittelut. Hakemuksessa on hyvä mainita myös kurssit, joita olet suorittanut,
esimerkiksi ensiapu, pelinohjaaja, hygieniapassi, seurakunnan isonen yms.
Voit ensisijaisesti valita vain yhden työpaikkavaihtoehdon, Lisätietoja-kohtaan
voit laittaa toisen työpaikkavaihtoehdon, missä haluaisit työskennellä.
Täytä hakemus huolellisesti. Älä jätä hakemuksen tekoa viime tippaan.
Kun lähetät hakemuksen, saat automaattisen kuittauksen, että hakemuksesi
on tullut perille.
Jos sinulla on ongelmia hakemuksen täyttämisessä, ota yhteyttä:
toimistosihteeri-suunnittelija Eeva Pulkkinen puh. 040 865 4484 tai
rekrytoija Annika Palmgren puh. 040 489 9874.
Jos haluat lisätietoja hakemastasi kesätyöpaikasta, ota yhteyttä kyseisen
työpaikan yhteyshenkilöön. Kaikkien kaupungin työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@porvoo.fi.
Valituiksi tulleille ilmoitetaan kirjallisesti tai sähköpostitse valinnasta
15.4.2020 mennessä. Valittujen nimiä ei julkaista henkilötietolain nojalla.
Onnea työnhakuun! ☺

Toimistotyö
• Palkkaamme 6 kesätyöntekijää.
• Työtehtäviin kuuluu mm. toimistotyön avustavat tehtävät, arkistointi,
mapitus, postitus, monistus, siivous- ja järjestelytehtävät.
• Osaat puhua mielellään sekä suomea että ruotsia

Kesätyöpaikkojen määrä
Hallintopalvelukeskus (HPK)
yhteyshenkilöt:
hallintopalvelukeskuksen johtaja Marith Kullström, puh. 040 578 8880
rekrytoija Annika Palmgren, puh. 040 489 9874
• avustat toimisto-, ict-, henkilöstö- ja talouspalvelun tehtävissä
• ajankohta on kesä- tai heinäkuu
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Maapolitiikka (maan hankinta ja luovutus, kaupunkimittaus)
yhteyshenkilö:
• kaupungingeodeetti Terhi Pöllänen, puh. 040 518 9532
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Musiikkiopisto
yhteyshenkilö:
apulaisrehtori Maire Aakko, p. 040 489 9578
• avustat nuotistojen järjestämisessä
• arkistointi, postitus, monistus, siivous- ja järjestelytehtävät
• ajankohta on kesäkuu
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Sosiaali- ja perhepalvelut
yhteyshenkilö:
• Matias Melén, puh. 040 571 7356
• postitus, monistus, infossa toimiminen
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Asiakaspalvelutyö
• Palkkaamme 9 kesätyöntekijää.
Kesätyöpaikkojen määrä
Matkailu- ja markkinointiyksikkö,
Porvoo Help -matkailuneuvoja
yhteyshenkilö:
markkinointisuunnittelija Tanja Peisala, puh. 040 4899 802
• avustat matkailuneuvonnan tehtävissä
• ajankohta on kesä-elokuu
• rohkenet puhua suomea, ruotsia ja englantia asiakkaiden kanssa.
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Taidetehdas ja Galleria Kappalaisentalo,
näyttelyn asiakaspalvelu-, valvonta- ja muut tehtävät
lasten työpajatoiminnan ohjaus
yhteyshenkilö:
kulttuurikoordinaattori Sini Kallio, puh. 040 676 3005
• ajankohta on kesä-elokuu
• rohkenet puhua suomea, ruotsia ja englantia asiakkaiden kanssa.
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Ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto
Porvooseen 2
yhteyshenkilö:
• Katja Mustonen, puh. 040 489 5797
• vastaanoton avustaja, järjestämistä, siivousta, pyykinpesua
• instrumenttien pesua, eläinlääkärin avustamista
• rohkenet puhua suomea ja ruotsia asiakkaiden kanssa.
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Siivoustyöt
• Palkkaamme 4 kesätyöntekijää.
Kesätyöpaikkojen määrä
Siivousyksikkö, Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut
yhteyshenkilö:
palvelupäällikkö Marianne Seppänen puh. 040 752 7221
• siivous- ja kiinteistönhoitotyöt
• ajankohta on kesäkuu 2020
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Lastenhoito
• Palkkaamme 8 kesätyöntekijää.
• Hoidat, leikit ja ulkoilet lasten kanssa.
• Ajankohta on kesä-heinäkuu.
Kesätyöpaikkojen määrä
Päiväkodit
yhteyshenkilöt:
Catharina Lindstedt, puh. 040 510 4213 ruotsi
Minna Lakso-Pakkala, puh. 040 593 3811, suomi
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Kirjasto, leirit ja taidekoulu
• Palkkaamme 14 kesätyöntekijää.
• Olet täsmällinen, huolellinen, oma-aloitteinen.
• Osaat puhua mielellään sekä suomea että ruotsia.
Kesätyöpaikkojen määrä

Pääkirjasto, Gammelbackan ja Kevätkummun kirjasto,
kirjasto, järjestelyapulainen
yhteyshenkilö:
osastonjohtaja Kaisa Tolonen, puh. 040 489 9605
• avustat kirjastotöissä
• ajankohta on kesä-elokuu
• mielellään vähintään 18-vuotias
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Taidekoulu, taidekouluapulainen
yhteyshenkilö:
Annukka Inoranta, puh. 040 352 7004
Leena Stolzmann, puh. 0400 880526
• avustat kesäkurssi- ym. toiminnassa
• kielitaito: suomi/ruotsi
• ajankohta on kesä- tai elokuu
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Leiriohjaaja, nuorisopalvelut
yhteyshenkilö:
nuorisotyöntekijä Mila Eriksson, puh. 0400 998 294
• kielitaito katsotaan eduksi
• ajankohta on kesäkuu
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Viheralueet, kuntatekniikan palvelut
ja liikuntapaikkojen hoito, varastotyö
• Palkkaamme 37 kesätyöntekijää.

Kesätyöpaikkojen määrä

Viheralueet
4
yhteyshenkilö:
puistotyönjohtaja Jaana Öhman, puh. 0400 848 137
• avustat viheralueiden hoidossa, puistojen kunnossapito- ja rakennustehtävissä
Kuntatekniikan suunnittelu
yhteyshenkilö:
liikenneinsinööri Antti Rahiala, puh. 040 1931 426
• avustat huoltotöissä, liikennelaskennassa ym.
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Kuntatekniikan kunnossapito
yhteyshenkilöt:
kunnossapitomestari Ville Kaasinen, puh. 040 5160 681
• avustat kivityömiestä, satama- ja varikkotyöntekijää ym.
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Liikuntapaikkojen hoito
yhteyshenkilö:
liikuntasihteeri Helena Forsbäck-Turunen, puh. 040 762 8606
• avustat liikuntapaikkojen ja urheilu- ja pallokenttien hoitajaa
• ajankohta on kesä-heinäkuu
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Turvakoti
yhteyshenkilö:
Marika Johansson, puh. 040 676 7875
• lastenhoitoa, järjestely/varastotyö ja pihatyöt
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Vanhus- ja vammaispalvelut
• Palkkaamme 22 kesätyöntekijää.
• Avustat vanhusten hoito- ja huoltotehtävissä.
• Seurustelu, ulkoilu ja avustaminen ruokailussa.
• Ajankohta on kesä/heinäkuu.

Kesätyöpaikkojen määrä

Kotihoito/Omenamäki
yhteyshenkilö:
Sanna Nykänen, puh. 040 861 1208
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Asumispalvelut
yhteyshenkilö:
Ansa Lindqvist-Bergheim, puh. 040 489 9780

Pääskypellon palvelukoti

4

Johanna-koti

4

Toukovuoren palvelukoti

4

Palomäen palvelukoti

4

Näsin kuntoutuskeskus
yhteyshenkilö:
Katarina Gustafsson puh. 040 482 8803
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Vuosilomasijaiset ja kausityöntekijät
Porvoon kaupunki hakee lisäksi vuosilomasijaisia ja kausityöntekijöitä mm. matkailuneuvontaan, viheralueille ja rakennusalan tehtäviin, terveyspalveluihin sekä vanhus- ja
vammaispalveluihin. Näihin tehtäviin palkataan ensisijaisesti alan opiskelijoita.
Seuraa kesätyöpaikkailmoitteluamme www.porvoo.fi/kesatyopaikat

