KESÄTYÖPAIKAT 2019
1. KESÄTYÖT / alkukesä
Työpaikka n. 15 hengelle (2-4 työntekijää otetaan jo toukokuussa)
Mansikka-, vadelma- mustaherukka- ja pensasmustikkamaiden kitkentä, istutus yms
Ruohonleikkaus yms alkukesän hoitotyöt
AJANKOHTA: touko-kesäkuussa noin 2 – 4 viikkoa
PALKKAUS: tuntipalkka, TES
TYÖAIKA: yli 18-vuotiaat 6-8 tuntia, alle 18-vuotiaat 6 tuntia, työt alkavat klo 7.00

2. POIMINTATYÖT
Työpaikka noin 30 hengelle
Mansikan, vadelman, mustaherukan, pensasmustikan ja herneen poiminta
AJANKOHTA: noin 3-7 viikkoa kesäkuun lopusta elokuuhun
PALKKAUS: tuntipalkka tai urakkapalkka, TES
TYÖAIKA: 4 – 8 tuntia / pv sadosta riippuen, klo 7.00-11.00/13.30/15.30, 5 pv / viikko.
n. 10 poimijalle lisäksi lauantai- ja/tai sunnuntaitöitä, kuitenkin yht. 5 pv / viikko

3. ITSEPOIMINNAN JA SUORAMYYNNIN ASIAKASPALVELU
Työpaikka noin 15 hengelle
Myynti- ja kassatyöt
Asiakkaiden opastus pellolla
Kahvionhoito
Asiakaskuljetus traktorilla
Pääsyvaatimukset: palveluhaluinen, ystävällinen, reipas, oma-aloitteinen, joustava sekä
valmius tehdä töitä myös iltaisin ja viikonloppuisin
AJANKOHTA: 3 -7 viikkoa heinä – elokuussa
PALKKAUS: tuntipalkka, TES
TYÖAIKA: joustava, yleensä 4 - 8 tuntia / pv, keskimäärin 38 h / viikko,
5-6 pv / viikko, myös viikonloppuisin
Itsepoimintaa on ma - pe klo 9-20 ja la – su klo 9-18
Osa näihin töihin valituista poimii myös mansikoita tai muita marjoja ja kutsutaan
vain tarvittaessa opastustehtäviin.

4. HOITOTYÖT / loppukesä
Työpaikka n. 5 hengelle
Mansikka-, vadelma- mustaherukka- ja pensasmustikkamaiden kitkentä, vadelman leikkaus
yms loppukesän hoitotyöt. Myös marjojen ja sokerimaissin poimintaa.
AJANKOHTA: elo - syyskuussa 2 – 4 viikkoa
PALKKAUS: tuntipalkka, TES
TYÖAIKA: yli 18-vuotiaat 6-8 tuntia, alle 18-vuotiaat 6 tuntia, työt alkavat klo 7.00

PALKKAUS TUNTITÖISSÄ : (Töihin otetaan v. 2004 tai aikaisemmin syntyneitä)
aikuiset ja ennen 31.8.2019
ennen 31.8.2019
ennen 31.8.2019
vuonna 2019

18-vuotta täyttäneet
17-vuotta täyttäneet
16-vuotta täyttäneet
15-vuotta täyttävät

8,57 € / tunti
7,71 € / tunti
6,85 € / tunti
5,99 € / tunti

Maatila sijaitsee 15 km Hämeenlinnasta, 12 km Tervakoskelta ja 3 km Turengista.
Työmatkat ovat hankalasti järjestettävissä julkisilla kulkuneuvoilla työaikojen puitteissa.
TÖISSÄ OLLAAN ULKONA, HUOM. MAHDOLLISET SIITEPÖLY YMS ALLERGIA-ALTISTUKSET

HUOM! TYÖNTEKIJÖILLE EI RUOKAILUA ,MAJOITUSTA EIKÄ KULJETUSTA !
!! NO ACCOMMODATION NOR MEALS TO EMPLOYEES!!

!!!! Сотрудники не проживания и питания !!!!!
LÄHETÄMME VASTAUKSEN VAIN TÖIHIN HYVÄKSYTYILLE kirjeellä 17.5. mennessä

ISO-HIIDEN KARTANO OY
KESÄTYÖHAKEMUS 2019
Sukunimi:............................................................……………………………………
Etunimi:......................................................………………………………………….
Syntymäaika:............................................... Puhelin:.................................……..
Katuosoite:.............................................................................................................
Postinro ja –toimipaikka…………………………………………………………………
Sähköpostiosoite…………………………………………………………………………
HAEN SEURAAVIA KESÄTÖITÄ:
Ympyröi haluamasi työn numero ja ruksaa sopivin vaihtoehto
1. KESÄTYÖT
…. Toukokuussa noin 2 viikkoa
…. Kesäkuun alusta noin 2 - 4 viikkoa.
2. POIMINTATYÖT Heinä - elokuussa noin 3 -7 viikkoa.
..... Haluan poimia myös lauantaina ja/tai sunnuntaina
..... En halua poimia viikonloppuisin
3. ASIAKASPALVELU Heinä- elokuussa noin 3-7 viikkoa, myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Merkitse 1-2 kiinnostavinta vaihtoehtoa (ei sitova) seuraavista töistä:
1. myynti- ja kassatyö
2. opastus
3. kahvion hoito
4. asiakaskuljetus ( väh. traktorikortti )
..... Haluan tehdä töitä myös lauantaina ja/tai sunnuntaina
…. Haluan tehdä töitä myös iltaisin
..... En halua tehdä töitä viikonloppuisin
4. HOITOTYÖT elo-syyskuussa
….. Elokuussa
….. Syyskuussa
….. Haluan myös poimia
Voin aloittaa työt ……/…… ja työskennellä ……/…… asti
Ajokortti ..…... Osaan ajaa traktoria ...............
Muita taitoja / aikaisempi työkokemus .......................................................………….
...............................................................................................................……………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Työmatkan pituus ………… Kuljen työmatkan …………………………………………
Muuta ( esim. rippileiri, matka tms.)………………………………………………………
Olen työskennellyt Iso-Hiiden Kartanossa aikaisemmin, vuosina ................................
Päiväys .. ..../....... 2019
Omakätinen allekirjoitus ..........................................................………….

Tulosta ja täytä hakemuslomake sekä palauta POSTITSE 18.4.2019 mennessä osoitteeseen:
Iso-Hiiden Kartano Oy Iso-Hiidentie 1 14200 Turenki
LÄHETÄMME VASTAUKSEN VAIN TÖIHIN HYVÄKSYTYILLE kirjeellä 17.5. mennessä.

