UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMÄT JA TUKEMAT NUORTEN
KESÄTYÖPAIKAT VUONNA 2021
Yritystukipaikat (noin 70 kpl)
-

-

-

-

Nuorille (koululaiset ja opiskelijat), jotka ovat syntyneet 1.1.2001 –
31.12.2005.
Hakuaika yritystukipaikkoihin on 8.3. – 7.6.2021.
Tuen määrä yritykselle on 52 %:a nuorelle maksetusta bruttopalkasta, kuitenkin enintään 300 euroa/nuori.
Nuoret hakevat itse yritystukipaikkansa.
Yritystukipaikkojen haku alkaa 8.3.2021, josta alkaen yritystukipaikkojen yritystukisopimus tarkempine ehtoineen ja ohjeineen on tulostettavissa kaupungin nettisivuilta.
Tänä vuonna yritystukihakemusten paperisia lomakkeita saa tarvittaessa ainoastaan palvelupiste Passarista, mikäli ei ole mahdollisuutta itse tulostaa lomaketta netistä Uudenkaupungin kaupungin sivuilta.
Yritystukisopimukset voi palauttaa joko sähköpostin liitteenä anne.ruotsalainen@uusikaupunki.fi tai palvelupiste Passariin (Rauhankatu 10), aukioloajat
ma – pe 9.00 – 15.00, puhelin 050 420 5260. Palvelupiste Passarin aukioloaikojen ulkopuolella yritystukisopimuksen voi palauttaa Passarin lukolliseen
postilaatikkoon, joka on sisäpihan puolella ulko-oven vieressä).
Lisätietoja antaa Uudenkaupungin kaupunki/henkilöstöpalvelut/Anne Ruotsalainen, sähköposti anne.ruotsalainen@uusikaupunki.fi tai puh. 050 561 3746.

Uudenkaupungin kaupungin oman organisaation paikat (60 kpl)
-

-

-

-

-

Uudenkaupungin kaupunki tarjoaa kesällä 2021 nuorille töitä omissa palveluyksiköissään. Työt ovat avustavia tehtäviä kaupungin eri palvelualoilla, eikä
niissä vaadita aikaisempaa kokemusta. Työsopimukset ovat joko neljän (työaika 20 t/vko) tai kahden viikon mittaisia (työaika 38 t 15min/vko). Palkka kesätyöjaksolta tulee olemaan noin 480 euroa.
Kesätyöpaikkoja voivat hakea ne koululaiset ja opiskelijat, jotka ovat syntyneet 1.9.2003 – 31.12.2005 (ne vuonna 2003 syntyneet voivat vielä hakea,
jotka täyttävät 18 v 31.8.2021 jälkeen).
Kaupungin oman organisaation kesätyöpaikat tulevat hakuun 16.3.2021
(haku päättyy to 25.3.2021), seuraa ilmoittelua Uudenkaupungin kaupungin
nettisivuilla.
Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole aikaisemmin olleet Uudenkaupungin
kaupungin henkilöstöpalvelujen järjestämissä kesätöissä.
Valinnat kaupungin palveluyksiköiden kesätyöpaikkoihin tehdään siten, että
kesätyöpaikkojen saajat arvotaan ensin ja nuoret pyritään sijoittamaan kesätyöpaikkoihin nuorten hakemuksissa esitettyjen toiveiden perusteella.
Hausta ja palkkauksesta vastaa Uudenkaupungin kaupungin henkilöstöpalvelut.
Samana kesänä ei voi olla sekä kaupungin oman organisaation kesätyöpaikassa että kaupungin tukemassa yritystukipaikassa.
Tänä vuonna kesätyöpaikkahakemuksen paperisia lomakkeita saa tarvittaessa ainoastaan palvelupiste Passarista, mikäli ei ole mahdollisuutta itse tulostaa lomaketta netistä Uudenkaupungin kaupungin sivuilta.

-

-

Kesätyöpaikkahakemuksen voi palauttaa joko sähköpostin liitteenä
anne.ruotsalainen@uusikaupunki.fi tai palvelupiste Passariin (Rauhankatu
10), aukioloajat ma – pe 9.00 – 15.00 ja puhelin 050 420 5260. Palvelupiste
Passarin aukioloaikojen ulkopuolella yritystukisopimuksen voi palauttaa Passarin lukolliseen postilaatikkoon, joka on sisäpihan puolella ulko-oven vieressä).
Koronatilanteen vuoksi pidätämme oikeudet muutoksiin.
Lisätietoja antaa Uudenkaupungin kaupunki/henkilöstöpalvelut/Anne Ruotsalainen, sähköposti
anne.ruotsalainen@uusikaupunki.fi tai puh. 050 561 3746.
Henkilöstöpalvelut

