HAEMME ”Kesähelmiä” kaupungin senioripalveluihin!
Kesätyötä on tarjolla kahdelle nuorelle muistisairaiden päivätoiminnassa ja yhdeksälle nuorelle
kaupungin senioripuistoilussa. Työ on tarkoitettu 2002–2005 syntyneille.
VALINNOISSA ENSISIJAISIA ovat ne riihimäkeläiset nuoret, jotka eivät ole ennen olleet
kesätyössä Riihimäen kaupungilla. Hakija voidaan valita kesän aikana vain yhteen kaupungin
kesätyöpaikkaan.
TYÖN KESTO on neljä viikkoa, sitä lyhemmät jaksot eivät ole mahdollisia. Hakijan täytyy myös
huolehtia siitä, että omat opinnot (kevätlukukausi) ovat päättyneet tältä keväältä ennen kesätyön
aloittamista. Työpäivän pituus on 6,5 tuntia.
1) MUISTISAIRAIDEN PÄIVÄTOIMINTARYHMIEN KESÄTYÖJAKSOT
ovat 7.6.–4.7.2021 ja 5.7.–1.8.2021. Molemmille jaksoille valitaan yksi kesätyöntekijä.
Työ on muistisairaiden avustamista toimintakykyä ylläpitävissä toiminnoissa, kuten liikunnassa ja
viriketoiminnassa. Ryhmät kokoontuvat Riihikodissa, Kontiontie 73.
2) SENIORIPUISTOILUN KESÄTYÖJAKSOT
17.5.–13.6.2021 (3 paikkaa niille, joiden koulu on tältä keväältä päättynyt)
14.6.–11.7.2021 sekä 12.7.–8.8.2021
Työtehtävänä on ikäihmisten kohtaaminen ja heidän kanssaan seurusteleminen, sekä
avustaminen ryhmien ohjaamisessa ja kahvilatoiminnan järjestämisessä. Senioripuistoilua
järjestetään eri puolilla kaupunkia. Valmius siirtyä päivän aikana esim. polkupyörällä on tarpeen.
Voit hakea yhdellä hakemuksella kaikkia yllä mainittuja paikkoja!
KESÄHELMILTÄ ODOTETAAN oma-aloitteisuutta ja kiinnostusta työskennellä ikäihmisten tai
muistisairaiden parissa. Edellytämme tartuntalain mukaista rokotussuojaa (tuhkarokko, vesirokko
ja tuberkuloosiselvitystä). Valituille annetaan ohjeet sen hankkimiseksi.
NELJÄN VIIKON PALKKA on noin 920 – 950 euroa, kalenterikuukauden päivistä riippuen.
Työsuhteen päättyessä maksetaan lisäksi lomaraha ja kertyneet lomapäivät.
17 vuotta täyttäneiltä peritään palkasta lakisääteinen eläkemaksu.
OSA HAKIJOISTA HAASTATELLAAN 15.3.–9.4.2021 välisenä aikana, mikäli se
koronarajoitukset huomioiden on mahdollista. Mikäli haastatteluja ei järjestetä, tehdään valinnat
hakemusten perusteella ja siksi hakemus kannattaa täyttää huolellisesti.
VALINTAPÄÄTÖS lähetetään kaikille hakijoille viimeistään kaksi viikkoa ennen työn alkua. Siinä
kerrotaan kesätyön toteutumisesta, sekä valituista ja varasijalle valituista.
Ellei työhön valittu henkilö ota paikkaa vastaan, kutsutaan kesätyöntekijä varasijoilta.
KORONATILANNE voi vaikuttaa kesätöiden toteutumiseen siten, että osa kesätöistä joudutaan
perumaan. Siksi päätös kesätöiden toteutumisesta tehdään lähellä työn suunniteltua alkamista.
HAKU www.kuntarekry.fi - sivustolla helmikuun ajan!
LISÄTIETOA puh. 050 344 62 08
Onnea työnhakuun!
Senioripuistoilun mainontaa kesältä 2020:
https://www.riihimaki.fi/tapahtuma/senioripuistoilu-hirsimaen-puistossa/2020-07-17/

