
JÄÄTELÖNMYYJÄ  
 
Jädekiska Oy on uusi jäätelökioskiketju, joka tarjoaa ainutlaatuisia makuelämyksiä. Jäätelöiden valmistuksessa 
käytetään vain luomumaitoa ja myös vegaanisia vaihtoehtoja on tarjolla. Kesäpäivä on täydellinen, kun kädessäsi on 
meidän jäätelömme!  
 
Etsimme reipasta jäätelönmyyjää kioskillemme kesäkuun alusta heinäkuun loppuun asti. Työskentelet vaihtelevasti 
joko klo 10-15 tai 15-20 vuoroissa, useimmiten yhdessä toisen myyjän kanssa. Työtä on tarjolla sekä viikolla että 
viikonloppuisin, yhteensä 35 tuntia viikossa. Työn kiireisyys riippuu säästä: lämpimänä ja aurinkoisena päivänä 
kannattaa varautua pidempiin jonoihin ja kylmässä säässä jäätelöä ostetaan vähemmän. 
  
Hakijalta toivomme  

• Hygieniapassia (on mahdollista myös suorittaa työsuhteen alussa) 

• Mahdollisuutta työskennellä vaihtelevalla aikataululla 

• Luotettavuutta 

• Iloista asennetta ja halua asiakaspalvelutyöhön. 

• Hyvä kielitaito (etenkin englanti) on hyödyksi 
  
Tarjoamme sinulle 

• Hyvän koulutuksen 

• Mukavat työkaverit  

• Mahdollisuuden vaikuttaa työvuoroihin 

• Jäätelömaistiaisia joka päivä! 
  
Lähetä hakemus osoitteeseen hakemus@jaatelo.fi ja nappaa kiva kesäduuni!  
 
 
 
  
PUUTARHATYÖNTEKIJÄ 
  
Viihdytkö nopeatempoisessa ja fyysisessä tiimityössä? Jos vastasit kyllä, niin saatamme etsiä juuri sinua. Asiakkaamme 
on puutarha-alan perheyritys, jonka tiimiin haemme nyt innokasta keräilijää. Tässä työssä pääset työskentelemään 
laadukkaiden ja kotimaisten tuotteiden parissa. Työnkuvaasi kuuluu salaattien ja yrttien keräily ja pakkaus sekä muut 
yleiset puutarha-alan tehtävät.  
  
Arvostamme:  

• Oikealla asennetta 

• Tiimityötaitoja 

• Hyvää fyysistä kuntoa.  

• Aiempaa kokemusta et tarvitse, mutta toivomme, että olet kiinnostunut alasta ja haluat oppia siitä lisää.  
  
Tarjoamme sinulle:  

• Hyvän tuntipalkan 

• Kivat työkaverit 

• Lounasedun 

• Mahdollisuuden oppia lisää alasta 
  
Mukavan kesätyön, jossa saat toimia oma-aloitteisesti  
  
Työaika sijoittuu arkisin klo 7-15 välille ja työtä on tarjolla noin 25 tuntia viikossa. Työt alkavat kesäkuun alkupuolella 
ja kestävät ainakin heinäkuun puoliväliin asti. Voimme keskustella myös työsuhteen jatkosta loppukesän ajan.  
  
Mikäli uskot olevasi sopiva lisä tiimiin, jätäthän hakemuksesi osoitteessa rekry@puutarhatyo.fi  
  
  

mailto:hakemus@jaatelo.fi


SIIVOOJA  
  
Asiakkaamme hakee siivoojaa vaihtuviin siivouskohteisiin. Kohteet ovat pääsääntöisesti toimistoja ja liikehuoneistoja. 
Tehtävänäsi ovat asiakkaamme osoittamat siivoustehtävät yhdessä työparisi kanssa, mutta työ on silti melko itsenäistä 
ja vastuu työn jäljestä on sinulla itselläsi. Kyseessä on kahden kuukauden mittainen kesätyö kesäkuun puolivälistä 
elokuun alkuun. Työvuorot ovat klo 6-11 tai klo 11-16. Aiempi kokemus ei ole välttämätöntä, mutta arvostamme 
kaikenlaista aiempaa siivoustyön kokemusta ja osaamista. 
  
Odotamme sinulta: 

• Mahdollisuutta työskennellä arkisin joustavasti eri vuoroissa 

• Oppimishalukkuutta 

• Loistavaa asennetta 

• Tarkkuutta 
  
Tarjoamme sinulle: 

• Kattavan perehdytyksen  

• Kokeneemman työparin tuen koko työsuhteen ajan 

• Hyvät edut 

• Mukavan työn 
  
Lisätietoja: Reija Rekrytoija, puh. 0501234567. 
  
Lähetä hakemus ja ansioluettelo osoitteeseen rekrytoija@siivoustyo.fi 
  
 
 
 
 
 
HUVIPUISTOTYÖNTEKIJÄ  
  
Etsimme kesäksi 2021 jälleen kahtakymmentä huvipuistotyöntekijää huvipuistolaitteiden koneenkäyttäjiksi. Tässä 
työssä erityisen tärkeää on turvallisuuden huomioiminen asiakkaiden viihtyvyyttä unohtamatta. Hymysi ei hyydy 
sateisenakaan päivänä, mutta olet silti riittävän jämäkkä ohjeistamaan asiakkaat turvallisesti laitteisiin ja niistä pois. 
Unohtumattoman huvipuistopäivän takaaminen sekä pienille että isommille huvittelijoille on meille tärkeintä! 
  
Arvostamme 

• Asiakaspalvelukokemusta 

• Kokemusta lasten kanssa työskentelystä 

• Tarkkuutta turvallisuusasioissa 

• Halukkuutta tehdä parhaasi asiakkaiden eteen joka päivä 
  
Tarjoamme 

• Kattavan, useamman päivän kestävän perehdytyksen 

• Ainutlaatuisen työkokemuksen 

• Loistavan työympäristön 

• Ilmaiset lounaat 
  
Hakemuksen ja CV:n voit lähettää osoitteeseen rekrytointi@huvipuisto.com.  
 
 
 
 
 
  
 



NUORTENNETIN TYÖNTEKIJÄ 
  
Etsimme MLL:n Nuortennettiin kolmea kesätyöntekijää ajalle 1.-12.6.2020. Työtehtävät liittyvät MLL:n Nuortennettiin 
ja mediakasvatukseen (esimerkiksi nettisivujen päivittämistä, testien, gallupien, juttujen tai podcastin tekemistä). 
Töitä tehdään itsenäisesti ohjeiden avulla. Mediakasvatuksen suunnittelija MLL:ltä ohjaa kesätyöntekijöitä etänä 
kesätyön ajan.  
  
Edellytämme  

• 15–21 vuoden ikää 

• Oma-aloitteista ja itsenäistä työotetta  

• Kokemusta MLL:n Nuortennetin toimittajuudesta tai tukioppilastoiminnasta.  

• Kiinnostus ja kokemus nuorten välisestä vertaistuesta, netin käytöstä, verkkosivujen teosta ja mediasisältöjen 
tuottamisesta katsotaan eduksi.   
  

Töitä tehdään etänä esimerkiksi omasta kodista käsin, yhteensä työaika on 40 tuntia. Palkka kesätyön ajalta on 360 
euroa, joka määräytyy Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman mukaan. 
  
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi osoitteeseen rekry@mll.fi.   
 


