HUOLTO

Muumimaailman huoltoon haetaan henkilöitä ikähaitarissa noin 16-22 vuotta. Huoltoryhmämme
koostuu n. 10 hengen tiimistä. Työmme koostuu Muumimaailman ulkoalueiden hoitamisesta,
kohteiden aukomisista ja sulkemisista, toisten osastojen auttamisesta sekä teknisten ongelmien
ratkomisista sekä korjaamisesta. Työvuorot ajoittuvat kello 8 -22 väliselle ajalle. Muumimaailman
huoltoporukassa pääset osaksi mukavaa ja reipasta tiimiä, jonka jokainen työpäivä on
mielenkiintoinen ja erilainen. Kevään 2018 abiturienteille loistomahdollisuus päästä kokemaan huikea
kevät , kesä ja syksy hienossa työympäristössä!

TEHTÄVÄN EHDOTTOMAT VAATIMUKSET

VOIT HAKEA TEHTÄVÄÄN VAIN JOS TÄYTÄT ALLAOLEVAT VATIMUKSET




ikä vähintään 16 vuotta
suhtaudut myönteisesti erilaisissa sääolosuhteissa työskentelyyn
pystyt työskentelemään toukokuu-elokuu välisellä ajalla (osa tiimiä aloittaa jo huhtikuussa ja
jatkaa mahdollisesti syyskuulle saakka

TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ EDUKSI LUETAAN

ALLAOLEVISTA TAI ON ETUA HAKIESSASI TEHTÄVÄÄN





ahkeruus,tunnollisuus,
asiakaspalvelualttius
kädentaidot sekä tekniset taidot
hallitset käsi -ja sähkötyökalujen turvallisen käytön

MITEN HAET TEHTÄVÄÄ





tutustu Muumimaailmaan työpaikkana osoitteessa
http://www.muumimaailma.fi/yritysinfo/kesatoihin
täytä hakulomake viimeistään 28.02.2018 mennessä
lähetämme hakijoille sähköpostitse viikon 9 aikana ohjeet sekä ilmoittautumislinkin
haastatteluihin
haastattelut järjestetään viikolla 10 (5.3-7.3.2018)

ROUDAUS

Etsimme ripeitä ja reippaita varastomiehiä tai naisia osaksi varasto- ja roudaustiimiä. Työ pitää sisällään
kuormien vastaanottamista, tarkistusta, kuormien purkua (myös kylmätiloissa) ja hyllytystä sekä tavaroiden
keräilyä ja toimitusta alueen pisteisiin. Tavaroiden vastaanotossa ja keräilyssä vaaditaan tarkkaavaisuutta,
ripeyttä sekä pitkäjänteisyyttä. Tavaroiden toimitus hoidetaan pakettiautoilla. Työ on aamupainotteista ja
työajat pääsääntöisesti noin klo 6:00-12.00 välisenä aikana. Töitä tehdään myös viikonloppuisin.
Huomioithan että, työpaikalle pääsee kulkemaan julkisilla vain rajallisesti. Henkilöauto-ajokortti välttämätön.
Hygieniapassi tulee olla suoritettuna.

TEHTÄVÄN EHDOTTOMAT VAATIMUKSET

VOIT HAKEA TEHTÄVÄÄN VAIN JOS TÄYTÄT ALLAOLEVAT VATIMUKSET





ikä vähintään 18 vuotta
ajokortti
mahdollisuus työskennellä toukokuu – elokuu välisellä ajalla kokoaikaisesti
hygieniapassi

TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ EDUKSI LUETAAN

ALLAOLEVISTA TAI ON ETUA HAKIESSASI TEHTÄVÄÄN


aiempi kokemus varastotyöstä

MITEN HAET TEHTÄVÄÄ
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SIISTIJÄ

Siivous on yksi toimintamme tukipilareista ja tärkeä sisäinen palvelu. Siivousosaston henkilökunnan
toiminnalla on suuri vaikutus siihen, millaisena asiakkaat Muumimaailman kokevat ja millainen mielikuva
heille puistosta jää. Muumimaailman siivous toimii kahdessa vuorossa ja aamuvuoro saapuukin paikalle
varhain aamulla, kun taas iltavuoro jatkaa töitä senkin jälkeen, kun Muumit menevät nukkumaan. Siivoustyö
on itsenäistä, mutta ei kuitenkaan yksinäistä. Siitä pitävät huolen Muumien vieraat, joiden tarpeista ja
sotkuistakin siivousosasto päivisin huolehtii. Työtä tehdään paljon asiakkaiden parissa, joten tässä työssä
vaaditaan rohkeutta kohdata asiakkaita ja sujuvaa käytöstä.

TEHTÄVÄN EHDOTTOMAT VAATIMUKSET

VOIT HAKEA TEHTÄVÄÄN VAIN JOS TÄYTÄT ALLAOLEVAT VATIMUKSET






Vähintään 17 vuoden ikää
Hyvää fyysistä kuntoa
Kykyä työskennellä itsenäisesti
Oma-aloitteisuutta ja reippautta
Mahdollisuus työskennellä koko kesän

TÄSSÄ TEHTÄVÄSSÄ EDUKSI LUETAAN

ALLAOLEVISTA TAI ON ETUA HAKIESSASI TEHTÄVÄÄN



Allaolevista tai on etua hakiessasis tehtävään
Aikaisempi työkokemus siivousalan tehtävistä

MITEN HAET TEHTÄVÄÄ
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