Projektiapulainen
Energiayhtiö Oy on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä ja meidät on palkittu useaan otteeseen
maailman tehokkaimpana energiantuottajana.
Kehitämme jatkuvasti yhä innovatiivisempia ratkaisuja ja tavoitteenamme on ilmastoneutraali tulevaisuus.
Haluamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme maailman parasta kaupunkienergiaa - ja samalla olla hyville
työntekijöillemme maailman paras työpaikka.
Etsimme nyt opiskelijoita kesätyöntekijöiksi. Palkkaamme tulevaisuuden huippuosaajia monipuolisiin ja eri
kokemustaustaa vaativiin tehtäviin pääkonttorillemme ja ympäri kaupunkia sijaitseville voimalaitoksille.
Haemme nyt maailman parhaaseen kesäduuniin
TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA - PROJEKTIAPULAINEN
Tule tutustumaan ja osallistumaan rakennusprojektien hoitoon ajalle 4.-15.6.2018.
Odotamme sinulta:
- 15- 17-vuoden ikää
- Oma-aloitteisuutta ja reipasta mieltä
- Vastuullista asennetta työhön
Lisäksi odotamme sinulta positiivista latausta, yhdessä tekemisen meininkiä ja kykyä oppia uusia taitoja.
Ennen kaikkea etsimme energisiä tyyppejä tuottamaan maailman parasta kaupunkienergiaa.
Työ on tarkoitettu nuorelle, jolla ei ole aikaisempaa työkokemusta.
Sopimusaika 2 viikkoa (4.-15.6.2018).
Toimi salamana ja lähetä hakemuksesi meille 17.1.-18.2. Vastaamme kaikille hakijoille huhtikuun loppuun
mennessä.

Kulttuurituotannon harjoittelija
Kulttuurituotannon harjoittelija, 2 paikkaa, Kesätyö
Tehtävän kuvaus:
Haemme kahta korkeakouluharjoittelijaa työskentelemään kulttuurituotantoon liittyvissä tehtävissä.
Työskentely tapahtuu Lasten taidetalo Pessissä tai Taidetalo Toteemissa.
Tehtäviin kuuluu:
. Tapahtumien ja esitysten markkinointia, viestintää ja suunnittelua: kurssikirjeitä, tapahtumien
julistepostitusta, nettipäivityksiä
. Kurssien ja työpajojen valmistelu ja ohjaaminen yhdessä taideohjaajien kanssa
. Toimistotyöt ja asiakaspalvelu
Työn kesto on 1,5 kk touko-elokuun aikana sovittuna ajankohtana.
Palkka 1050 - 1750 e (huomioiden opintojen valmius ja opiskeluala).
Luemme eduksi:
- kyvyn itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn
- tarkkuuden ja perusteellisuuden
- reippaan ja joustavan asenteen

Toimistoharjoittelija
Toimistoharjoittelija, kesätyö, 3 paikkaa, Vantaan musiikkiopiston hallintoon
Tehtävän kuvaus: Musiikkiopisto on musiikillisen tekemisen ja kokemisen mahdollistaja yli 2000 lapselle ja
nuorelle. VMOlaisuus on musiikillisen kasvun tukemista ennakkoluulottomasti ja laadulla, tyylikkäästi ja
tosissaan, rennosti ja rohkeasti. VMO:ssa annetaan musiikin taiteen perusopetusta sekä suomen- että
ruotsinkielellä koko Vantaan alueella. VMO on Vantaan kaupungin ylläpitämä, Suomen kolmanneksi suurin
musiikkioppilaitos.
Musiikkiopisto hakee kolmea toimistoharjoittelijaa kesätyöntekijöiksi:
1) Kesätyöntekijä oppilashallinnon tehtäviin. Oppilastietojen syöttämistä uuteen
oppilashallintojärjestelmään, toimistotyöntekijöiden auttaminen kiireaikana, muut esimiehen määräämät
tehtävät.
2) Kesätyöntekijä oppilashallinnon tehtäviin. Tietojen syöttämistä uuteen oppilashallintojärjestelmään ja
muut oppilashallinnon tehtävät. Työtehtävät ovat yhteisiä Vantaan kuvataidekoulun kanssa.
3) Kesätyöntekijä päivittämään musiikkiopiston uusia nettisivuja, tekemään some-viestintää ja seuraavan
lukukauden julkaisusuunnitelmaa.
Kesätyöntekijä palkataan kuukaudeksi. Työn ajankohta on joustava ja sovittavissa valittujen kanssa.
Palkkaus 1050 e - 1500 e / kk riippuen työntekijän mahdollisesta työkokemuksesta ja opintojen vaiheesta.
Ilmoita hakemuksessasi mikä avoinna olevista tehtävänkuvista kiinnostaa sinua eniten?
Lisäksi edellytämme:
- Aktiivista ja omatoimista asennetta sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
- Tietoteknisiä taitoja
- Musiikkioppilaitoksen toiminnan tuntemusta

Varastonhoitaja
Kesätyö: Varastonhoitaja, 3 paikkaa
MAAILMAN PARASTA KESÄDUUNIA
Energiayhtiö Oy on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä ja meidät on palkittu useaan otteeseen
maailman tehokkaimpana energiantuottajana.
Kehitämme jatkuvasti yhä innovatiivisempia ratkaisuja ja tavoitteenamme on ilmastoneutraali tulevaisuus.
Haluamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme maailman parasta kaupunkienergiaa - ja samalla olla hyville
työntekijöillemme maailman paras työpaikka.
Etsimme nyt opiskelijoita kesätyöntekijöiksi. Palkkaamme tulevaisuuden huippuosaajia monipuolisiin ja eri
kokemustaustaa vaativiin tehtäviin pääkonttorillemme Helsingin Kamppiin ja ympäri kaupunkia sijaitseville
voimalaitoksille.
Haemme nyt maailman parhaaseen kesäduuniin
VARASTONHOITAJA (3 kpl)
Tehtäväsi sisältää:
Työkalu,- varus- ja varaosavarastoihin liittyviä tehtäviä Helsinkiin Hanasaaren, Salmisaaren tai Vuosaaren
voimalaitosalueilla, mm.
- materiaalin vastaanottoa, hyllytystä, materiaalin luovutusta ja lainausta
- inventointia
- trukilla ajoa, materiaalisiirtojen järjestelyitä
- täydennystilausten tekemistä
- varastojen järjestyksestä ja turvallisuudesta huolehtimista
Odotamme:
- logistiikka-alan opintoja
- vähintään 18-vuoden ikää
- trukinajotaitoa sekä B-ajokorttia
- hyviä tietoteknisiä valmiuksia
- tarkkuutta ja huolellisuutta myös nopeissa tilanteissa
- oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä sekö yksin että pienryhmissä
- asiakaspalvelutaitoja
Katsomme eduksi:
- työturvallisuuskortin
Lisäksi odotamme sinulta positiivista latausta, tekemisen meininkiä ja kykyä oppia uusia taitoja. Ennen
kaikkea etsimme energisiä tyyppejä tuottamaan maailman parasta kaupunkienergiaa. Työsuhteenkesto:
2.5.alkaen sopimuksen mukaan.

Arkistoapulainen
Kesätyö: Tutustu työelämään ja tienaa - arkistoapu
MAAILMAN PARASTA KESÄDUUNIA
Energiayhtiö Oy on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä ja meidät on palkittu useaan otteeseen
maailman tehokkaimpana energiantuottajana.
Kehitämme jatkuvasti yhä innovatiivisempia ratkaisuja ja tavoitteenamme on ilmastoneutraali tulevaisuus.
Haluamme jatkossakin tarjota asiakkaillemme maailman parasta kaupunkienergiaa - ja samalla olla hyville
työntekijöillemme maailman paras työpaikka.
Etsimme nyt opiskelijoita kesätyöntekijöiksi. Palkkaamme tulevaisuuden huippuosaajia monipuolisiin ja eri
kokemustaustaa vaativiin tehtäviin pääkonttorillemme ja ympäri kaupunkia sijaitseville voimalaitoksille.
Haemme nyt maailman parhaaseen kesäduuniin
TUTUSTU TYÖELÄMÄÄN JA TIENAA - ARKISTOAPULAINEN
Energiavalvomomme toimistoarkisto kaipaa siistimistä. Työ sopii sinulle, jolla ei ole aikaisempaa
kesätyökokemusta.
Odotamme sinulta:
- 15- 17-vuoden ikää
- Oma-aloitteisuutta ja reipasta mieltä
- Vastuullista asennetta työhön
Lisäksi odotamme sinulta positiivista latausta, yhdessä tekemisen meininkiä ja kykyä oppia uusia taitoja.
Ennen kaikkea etsimme energisiä tyyppejä tuottamaan maailman parasta kaupunkienergiaa.
Työ on tarkoitettu nuorelle, jolla ei ole aikaisempaa työkokemusta.
Sopimusaika 2 viikkoa (4.-15.6.2018).
Toimi salamana ja lähetä hakemuksesi meille 17.1.-18.2. Vastaamme kaikille hakijoille huhtikuun loppuun
mennessä.

Kesävalvoja
Kesävalvoja, 2 paikkaa, Suomenlinnan hoitokunta, Matkailuneuvonta, Helsinki
Kesävalvojaa haetaan linnoituksen ilta-aikaan tapahtuvaan neuvontaan ja valvontaan. Kesävalvoja liikkuu
työvuoron ajan pyörällä ja jalkaisin linnoituksessa. Kesävalvoja neuvoo ja ohjeistaa kävijöitä
maailmanperintökohteen arvon mukaiseen käytökseen sekä selvittää Suomenlinnan asukkaiden ja
työntekijöiden ilmoittamia häiriötapauksia. Kesävalvoja tekee tarpeen vaatiessa myös erilaisia
turvallisuusauditointeihin liittyviä tehtäviä.
Laskemme eduksi kokemuksen asiakaspalvelusta, turvallisuusalalta tai vaikkapa nuorisotyöstä. Kesävalvoja
ei ole vartijatehtävä, vaan työ vaatii rauhallista ja ihmisläheistä kykyä neuvoa ja ohjata käivjöitä
Suomenlinnassa. Edellytämme sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa.
Suomenlinna on Unescon maailmanperintökohde ja yksi Suomen suosituimmista matkakohteista vain 15
minuutin lauttamatkan päässä Helsingin keskustasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Suomenlinnan
hoitokunta vastaa merilinnoituksen restauroinnista, ylläpidosta, esittelystä ja hallinnoista.

Sommarjobb
Sommarjobb, 4 paikkaa, Folkhälsan Välfärd Ab, i Folkhälsans lunchrestauranger
Kom och jobba med oss i köket på Folkhälsans lunchrestauranger i sommar!
Är du en glad och positiv person som har lätt för att samarbeta och trivs i restaurangbranschen?
Vi söker dig som gillar högt tempo och har intresse för matlagning. Hygienpass är ett måste och
kockutbildning och/eller arbetserfarenhet ses som en fördel. Våra kunder talar svenska.
Lämna in din ansökan här.

Kiinteistöhuollon tehtävät
Kesätyöntekijöitä kiinteistöhuollon tehtäviin, 45 paikkaa, ISS Palvelut Oy
Oletko sinä seuraava, joka liittyy kesän ajaksi ISS:n ammattilaisten joukkoon? Etsimme KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ
pääkaupunkiseudulle ja Varsinais-Suomeen kiinteistönhoidon tehtäviin erilaisiin asiakaskohteisiimme.
ISS Kiinteistön ylläpitopalvelut vastaa monipuolisesti pienistä huolto- ja korjaustöistä suuriin
kiinteistöpalveluratkaisuihin varmistaen kiinteistöjen laadukkaan toiminnan ja hyvät käyttöolosuhteet.
Yleisimpiä kesätyötehtäviä kiinteistönhoidossa ovat ulkoalueiden hoito (mm. ruohonleikkuu ja istutusten
hoito) sekä pienimuotoiset huolto- ja korjaustyöt. Työvuorot ovat pääasiassa arkipäivisin, mutta
tarvittaessa myös ennalta sovitusti viikonloppuisin. Suurin osa sijaisuuksista painottuu kesä-elokuulle,
mutta osa kohteista starttaa jo huhtikuussa ja jatkuu aina syyskuulle saakka.
Me ISS:llä tuotamme asiakkaillemme palveluita, joissa näkyy henkilökohtainen läsnäolo ja ratkaisukyky.
Siksi edellytämmekin kaikilta kesätyöntekijöiltämme iloista asiakaspalveluasennetta, sillä kaikesta
toiminnastamme välittyy "Service with a Human Touch". Arvostamme aikaisempaa kokemusta
kiinteistöhuoltoalan töistä, mutta huomioimme myös muiden alojen työkokemuksen. Ajokortin katsomme
eduksi. Osa tehtävistämme vaatii 18 vuoden iän ja nuhteettoman taustan.
Kiinnostuitko? Muista merkitä hakemukseesi mille ajanjaksolle haet töitä ja millä alueella voit työskennellä.
Aloitamme hakemusten käsittelyn ja haastattelut jo hakuaikana.
ISS Palvelut on jo kahdeksatta kertaa mukana valtakunnallisessa Vastuullinen kesäduuni-kampanjassa. Lue
lisää mm. hyvän kesätyön periaatteista www.kesaduuni.org.

ISS Palvelut on yksi Suomen kymmenestä suurimmasta yksityisestä työnantajasta ja maan johtava
kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Joka päivä reilut 8000 työntekijäämme tuottavat asiakkaillemme
palveluita, joissa näkyvät henkilökohtainen läsnäolo ja ratkaisukyky. Tuotamme asiakkaillemme
kokonaispalveluratkaisuja, jotka muodostuvat siivous-, kiinteistön ylläpito-, ruokailu- ja
turvallisuuspalveluista sekä muista näihin liittyvistä tukipalveluista. Luomme toiminnallamme laadullista ja
taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 420 miljoonaa euroa.
ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii 77 maassa

Jäätelönmyyjä
Jäätelönmyyjä, 10 paikkaa
Onko kesä lempivuodenaikasi ja jäätelö lempiherkkusi? Oletko 15 vuotta täyttänyt, todella
asiakaspalveluhenkinen, erityisen reipas, luotettava ja oma-aloitteinen? Löytyykö persoonastasi
aurinkoisuutta ja sosiaalisuutta? Mikäli vastasit näihin kysymyksiin myöntävästi, hae meidän huippuun
jäätelötiimiimme!
Jäätelönmyyjän työssä meillä korostuu se, että sinulta löytyy intoa palvella jokainen asiakas yksilöllisesti ja
hymy huulessa. Työ on osittain täysin itsenäistä, joten vastuullinen ote työntekoon on välttämätöntä.
Työyhteisömme haluamme rakentaa reippaista ja ystävällisistä tiimipelaajista. Aiempi työkokemus ei ole
välttämätöntä. Tärkeintä on nimenomaan se, että asenne uuden oppimiseen ja työn tekemiseen ovat
kohdallaan! Saat tarvittavan perehdytyksen tehtäviisi. Hygieniapassi tulee olla hankittu tai hankkia
viimeistään ennen työtehtävien alkua. Asiakkaiden kanssa tulee pystyä kommunikoimaan sujuvasti sekä
suomeksi, että englanniksi. Työt alkavat sopimuksen mukaan, tarvitsemme työntekijöitä koko kesäksi. Kausi
alkaa huhti-toukokuussa ensimmäisten aurinkoisten jäätelökelien saapuessa ja loppuu syyskuulla syyskelien
tultua Suomeen.
Vastuullisille ja tunnollisille työntekijöille meillä on vastineeksi tarjota luotettava ja pidetty työnantaja.
Meille on erittäin tärkeää, että jokainen työntekijä viihtyy työssään, ja saa parhaat mahdolliset eväät siihen,
että voi loistaa työssään! Tuemme yksilöiden vahvuuksia ja omalla aktiivisuudella on mahdollisuus myös
vaikuttaa asioihin. Noudatamme alan työehtosopimusta.
Lähetä videohakemuksesi ja CV:si 31.3. mennessä. Huomioimme ainoastaan videohakemukselliset
hakemukset, joissa on mukana oikeaoppinen CV. Haastatteluun kutsuttaviin henkilöihin ollaan yhteydessä
kahden viikon sisällä videohakemuksen lähettämisestä. Vakuuta meidät videohakemuksellasi, miksi juuri
sinä olisit huipputekijä tiimiimme tulevaksi kesäksi tekemään kaikkien aikojen jäätelökesää 2018!

Maauimalan kassa
Maauimalan kassa, 8 paikkaa
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten kaupunkilaisten
mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistykseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.
Liikuntapalvelukokonaisuus vastaa liikunnasta ja liikuntapolitiikasta sekä liikunnan järjestämisestä ja
liikuntapaikoista sekä leirintäalueesta.
Tehtävän kuvaus: Kassanhoito ja asiakaspalvelu Rantamäen uimalassa ja Hiekkakuopan maauimalassa, 2-5
kuukauden palvelussuhteessa. Työhön kuuluu aamu- ja iltavuoroja sekä viikonlopputöitä.
Rantamäen uimalan kesäaukioloaika on 27.5.-16.9.2018 ja Hiekkakuopan maauimalan 13.5.-26.8.2018.
Palkkaus määräytyy aikaisemman kesätyöhön soveltuvan työkokemuksen ja/tai koulutuksen pohjalta.
Toivomme saavamme hakemukset sähköisen järjestelmän kautta, työavain ohjaa suoraan
hakuilmoitukseen.
Hakemukset käydään läpi ja haastattelut pyritään käymään maaliskuun aikana. Kaikille hakijoille
ilmoitetaan valinnoista huhtikuun loppuun mennessä.
Kelpoisuusehto: Edellytämme yli 18 vuoden ikää.
Lisäksi edellytämme: Kokemusta sähköisestä kassatoiminnasta ja sujuvaa suomen kielen taitoa
Luemme eduksi: Kielitaidon sekä mahdollisuuden työskennellä koko toimintakauden.

Myymäläapulainen
Myymäläapulainen, 2 paikkaa, Oy Waltic Ab, WALTIC-boatcenter
WALTIC-boatcenter hakee kahta myymäläapulaista Leporannan toimipisteelle
Veneilijän Verkkokauppa.fi on osa Oy WALTIC Ab:n liiketoimintamallia, joka vastaa yrityksen
tarvikemyynnistä Herttoniemessä ja Lauttasaaressa. Se on Suomessa yksi alansa laajimmista
verkkokaupoista. Tuotevalikoimamme sisältää tunnetuimmat venemerkit ja laadukkaat Mercury-moottorit
sekä lisäksi 20 000 erilaista venetarvikeartikkelia. Oy WALTIC Ab on toiminut venealalla jo vuodesta 1958.
Haemme osa-aikaiseen työsuhteeseen kahta reipasta ja asiakaspalveluhenkistä kausiapulaista
Herttoniemenrannan toimipisteeseemme.
Toimenkuvaan kuuluvat monipuolisesti myymälätoimintojen tukeminen, myynnintuki sekä erilaiset
varastotehtävät.
Edellytämme:
- oma-aloitteisuutta
- reippautta
- kykyä tiimi-työskentelyyn
- palvelualttiutta
Arvostamme:
- englannin ja ruotsin kielentaitoa
- veneilykokemusta/venetarvikkeiden tuntemista
- kokemusta myyntityöstä
Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Kesätyö sahalla
Korkeakosken saha sijaitsee Juupajoella Korkeakosken taajamassa ja valmistaa vuodessa 350 000
kuutiometriä mäntysahatavaraa.
Kesätyöntekijöille tarjoamme monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä valmistuksen eri
prosessivaiheissa, kuten tuotannon, kuivaamon ja tasaamon tehtävissä. Vakituisten työntekijöiden
lomatuurauksien lisäksi tuotantoseisokin aikana kesätyöntekijät toimivat palovartioinnissa ja tehtaan
pienissä kunnostustehtävissä. Työ on pääsääntöisesti kolmivuorotyötä. Lisäksi tarjoamme mahdollisesti
muutamia kesätyötehtäviä tuotannon työnjohtotehtävissä kokeneemmille hakijoille.
Tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää vastuun ottamista ja kykyä tehdä päätöksiä vaihtuvissa
tilanteissa, tiimityön lisäksi. Arvostamme oma-aloitteista ja aktiivista otetta työntekoon sekä positiivista
asennetta.

