KESÄ- JA PUISTOTYÖPAIKKOJEN, KESÄTYÖ- JA KESÄYRITTÄJÄSETELIN HAKEMUS 2022

Täytä lomake selvästi ja huolellisesti!

Nimi _____________________________________________ Henkilötunnus_________________________
Osoite ________________________________________________________________________________
Puh. ____________________________________ Ajokorttiluokka (myös traktorikortti)__________________
Sähköposti _____________________________________________________________________________

Koulu/oppilaitos _________________________________________________________________________
Opiskelulinja ja opintojen päättymisvuosi______________________________________________________

Oletko ollut aikaisemmin Haapajärven kaupungilla kesätöissä

kyllä, vuonna ___________

en

Mahdollinen tärkeä este ottaa työ vastaan jonakin kesän ajankohtana ja syy siihen (esim. rippileiri)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Voit hakea kaikkia kolmea eri tapaa työllistyä, mutta kaupunki myöntää vain yhden kanavan työllistymiseen
kaupungilla tai kaupungin tuella.

Haen kesätyöpaikkaa kaupungille
Toiveeni kesätyöstä voit merkitä myös useamman mikäli haluat.
____ siivoustyö
____ keittiötyö
____ esittely- ja valvontatyö, kulttuuritoimi
____ kirjasto
____ puistotyö, 2 viikkoa
____ puistotyö, 1 -2 kuukautta
____ kiinteistönhoito ja rakennustyöt
____ hoitotyö, lapset
____ hoitotyö, vanhukset, Selänne

Haen kesäyrittäjäseteliä (320 euroa)

_____

Haen kesätyöseteliä yritykseen (320 euroa)

_____

Haapajärvellä

___ / ___ 2022

___________________________________
Allekirjoitus

Säilytä tämä ohje itselläsi.
Työtä voivat hakea 15–20 –vuotiaat haapajärviset nuoret, joiden kotikunta on hakuajan päättyessä
Haapajärvi ja jotka eivät saa työttömyyskorvausta ja joilla ei ole muuta kesätyöpaikkaa.
Henkilön täytyy olla täyttänyt 15 vuotta ennen työn alkamispäivää. Hakuaika alkaa maanantaina
1.3.2022 ja päättyy maanantaina 4.4.2022 klo 16:00. Hakuajan päättymisen jälkeen
saapuneita hakemuksia ei huomioida.
Kesäyrittäjäseteli myönnetään pienimuotoiseen aloittavaan yritystoimintaan 15-20 -vuotiaille
nuorille yhden kerran. Edellytyksenä on myös osallistuminen 4H -yhdistyksen yrittäjäkoulutukseen
tai -neuvontaan ja 4H-yhdistys myös toteaa yritystoiminnan toteutumisen ja vahvistaa
kesäyrittäjäsetelin edellytysten toteutuneen jälkikäteen kaupungille
Kesätyöseteleitä myönnetään 20 kappaletta ja ne arvotaan hakijoiden kesken, jos hakijoita
on enemmän. Nuori hankkii itse työpaikan, työnantaja maksaa nuorelle työehtosopimuksen
mukaisen palkan ja vastaa muistakin työantajavelvoitteista, työpäiviä on oltava vähintään 10 ja
nuorelle annetaan työtodistus työstä. Nuorella voi olla kesän aikana vain tämä kyseinen työpaikka.
Työnantaja laskuttaa 320 euron (alv 0 %) kesätyösetelin jälkikäteen kaupungilta 30.9.2022
mennessä.
Paperilaskun yhteystiedot
Haapajärven kaupunki
Ostoreskontra
c/o Taloushallinto SELMA
Ollintie 26
86800 Pyhäsalmi
Laskun voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: ostoreskontra@selanne.net
Verkkolaskuyhteystiedot
- Y-tunnus:0209756-3
- Verkkolaskuosoite 003702097563
- Verkkolaskuoperaattori ja Välittäjätunnus; CGI Suomi Oy, 003703575029
Laskulla tulee näkyä tilaajatunnus 2004.
Hakemukset jätetään kaupungintalon pääsisäänkäynnin edessä olevaan lukolliseen
postilaatikkoon tai sähköpostiin kesatyot@haapajarvi.fi. Hakemuksen voi myös lähettää postitse
os. Haapajärven kaupunki/kesätyöt, PL 4, 85801 Haapajärvi.
Kaupunki tarjoaa kesätyötä vain niille nuorille, jotka eivät ole saaneet mitään muuta
kesätyötä. Mikäli hakuajan jälkeen saat muualta kesätyöpaikan tai muusta syystä haluat
peruuttaa hakemuksesi ilmoita siitä välittömästi valintakirjeen lähettäneelle esimiehelle.
Valinnat tehdään 29.4. mennessä.

