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Uudenkaupungin kaupungin tukemat ja järjestämät nuorten kesätyöt vuonna 2019
Uudenkaupungin kaupungin oman organisaation paikat (80 kpl)
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Hakuaika Uudenkaupungin kaupungin oman organisaation paikkoihin on 8.3. – 21.3.2019.
Kaupungin oman organisaation kesätyöpaikkoja voivat hakea koululaiset ja opiskelija, jotka ovat syntyneet
1.9.2001 – 31.12.2003 (vuonna 2001 syntyneistä nuorista kesätöitä voivat hakea ne nuoret, jotka täyttävät
18 vuotta 31.8.2019 jälkeen).
Nuoren tulee olla Uudessakaupungissa kirjoilla oleva koululainen tai opiskelija (ei vastavalmistunut ammatillisesta oppilaitoksesta v. 2019, eikä työtön työnhakija).
Palkkaa kesätyöstä maksetaan 448,13 € - 484,27 €.
Työaika on joko 20 t/vko neljän (4) viikon työjaksoissa tai 38 t 45 min/vko kahden (2) viikon työjaksoissa.
Kaupungin oman organisaation kesätyöpaikkoja on tarjolla mm. varhaiskasvatuksessa (päiväkodit), vanhustenpalveluissa (esim. vanhainkodit), kulttuuripalveluissa (museo, kirjasto, kulttuuri), teknisessä infrassa (viheralueitten hoito) ja tilatoimessa (kiinteistönhoito, puhdistuspalvelut, ruokapalvelut).
Kaupungin kesätöiden saajat arvotaan ja kesätyöntekijöiden sijoittamisessa työpisteisiin pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan hakemuksessa esitetyt toiveet.
Etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole aikaisemmin olleet Uudenkaupungin kaupungin henkilöstöpalvelujen
järjestämissä kaupungin oman organisaation kesätöissä.
Kaikille hakemuksensa jättäneille nuorille ilmoitetaan kirjeitse viimeistään viikolla 19, saiko kesätöitä vai ei
tänä vuonna.
Kesän 2019 aikana nuori voi olla joko kaupungin organisaation kesätöissä tai kaupungin tukemassa yritystukipaikassa, mutta ei molemmissa samana kesänä.
Paperisia hakemuslomakkeita saa 8.3.2019 alkaen yhteispalvelupiste Passarista (Rauhankatu 10), nuorisoja liikuntapalveluista (uimahallin ala-aula, Koulupolku 5), Nuorisotalo Vantista (Vuorikatu 11), Kalannin
Nuokkarilta (Urheilutie 2) sekä kaupungin virastotalolta/henkilöstöpalvelut (Välskärintie 2 C, 4 krs.).
Hakemuslomakkeen ohjeineen ja ehtoineen voi tulostaa 8.3.2019 alkaen myös internetistä Uudenkaupungin
kaupungin sivuilta osoitteesta https://uusikaupunki.fi → avoimet työpaikat sivulta.
Hakemukset tulee palauttaa viimeistään 21.3.2019 yllä oleviin paikkoihin klo 15.00 mennessä.
Hakemuksen voi palauttaa myös sähköpostin liitteenä anne.ruotsalainen@uusikaupunki.fi

Lisätietoja saa henkilöstöpalveluista työllisyysasiainsihteeri Anne Ruotsalaiselta sähköposti
anne.ruotsalainen@uusikaupunki.fi tai puh. 050 561 3746.
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