Uudenkaupungin seurakunnan muodostavat
Uudenkaupungin, Kalannin, Lokalahden ja
Pyhämaan kappeliseurakunnat.
Seurakunnassa on noin 11 900 jäsentä.

Lisätiedot: Kausi- ja kesätyöntekijät: Rami
Vähätupa puh. 044 3634 193 ja Tomi Virtanen
puh. 044 3634 192.

Kesäoppaita seurakunnan kirkkoihin (9)

Uudenkaupungin seurakunnan
kesä- ja kausityöpaikat
Haemme kausityöntekijöitä seurakunnan
hautausmaille ja puistotoimeen puolen vuoden
työsuhteeseen (1.5.–31.10.2019). Lisäksi tarjoamme
kesätyötä hautausmailla ja puistotoimessa vuonna
2003 tai sitä ennen syntyneille nuorille kuukauden
mittaisiin työsuhteisiin (1.6.–31.7.2019). Haemme
myös kesäoppaita seurakunnan Tiekirkkoihin sekä
kesäisäntää Haukharjan leirikeskukseen
kesäkaudeksi 3.6.–12.8.2019.

Kausityöntekijät ajalle 1.5.–31.10.2019 (12)
Kausityöntekijöitä haemme hautausmaille ja
puistotoimeen puolen vuoden työsuhteeseen.
Töihin valitaan pääsääntöisesti 18 vuotta
täyttäneitä (FINLEX 9.11.1993/998 § 9).
Tehtäviin kuuluu hautausmaiden sekä
seurakunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito- ja
kunnossapitotöitä, sekä hautainhoitorahaston
sopimushautojen hoitotöitä. Arvostamme alan
koulutusta ja/tai työkokemusta, koneiden
käyttötaitoa sekä kykyä ruumiilliseen työhön,
ajokortti on eduksi.
Kausityöntekijän palkkaus on kirkon virka- ja
työehtosopimuksen vaativuusryhmän 301
mukainen ja työntekijälle maksettava peruspalkka
on 1.724,35 €/kk.
Lisätiedot: Kausi- ja kesätyöntekijät: Rami
Vähätupa puh. 044 3634 193 ja Tomi Virtanen
puh. 044 3634 192.

Kesätöitä nuorille hautausmailla ja
puistotoimessa (8)
Kesätyöntekijöitä haemme ajalle 1.6.–
31.7.2019 kuukauden mittaisiin työsuhteisiin
vuonna 2003 tai sitä ennen syntyneitä
kesätyöntekijöitä Uudenkaupungin, Lokalahden ja
Kalannin alueille.
Tehtäviin kuuluu puutarha-alan työtä: nurmikon
leikkausta, kukkien istutusta, kastelua ja kitkentää
sekä yleisten alueiden hoitoa ja
kunnossapitotyötä. Hakijalta ei edellytetä aiempaa
työkokemusta.
Kesätyöntekijän palkkaus on kirkon virka- ja
työehtosopimuksen mukaisesti 1154,41 €/kk.

Uudenkaupungin Vanhaan kirkkoon ajalle 3.6.–
11.8.2019
Uudenkaupungin Uuteen kirkkoon ajalle 3.6.–
9.8.2019
Pyhämaan uuteen kirkkoon ja uhrikirkkoon ajalle
3.6.–11.8.2019
Lokalahden ja Kalannin kirkkoon ajalle 24.6.–
4.8.2019
Kaikki seurakunnan kirkot toimivat tiekirkkoina.
Kirkot ovat avoinna kesällä ma-la klo 11–17 ja su
klo 12–16 sekä muulloin sopimuksen mukaan.
Oppaan tehtäviin kuuluu kirkkovieraiden
opastamista sekä tarvittaessa myös suntion
tehtäviä. Hakijalta odotamme oma-aloitteisuutta,
myönteistä asiakaspalveluhenkeä sekä kielitaitoa.
Oppaan työhön perehdytetään, joten aikaisempaa
työkokemusta ei hakijalla välttämättä tarvitse olla.
Uudessakaupungissa oppaat toimivat
molemmissa kirkoissa vuorotellen. Pyhämaassa
kirkon opas toimii molempien kirkkojen oppaana
yhtäaikaisesti ja toimii myös hautausmaan
kesätyöntekijänä.
Kesäoppaan palkkaus on kirkon virka- ja
työehtosopimuksen mukaisesti 8,31€/h.
Lisätiedot
Kesäopas: Ville Virolainen, ville.virolaine@evl.fi,
puh. 044 363 5497

Keittiötyöntekijä-siistijä
Haemme Haukharjan leirikeskukseen 3.6.2019
alkaen kesäkaudeksi keittiötyöntekijä-siistijä
Etsimme reipasotteista, oma-aloitteista, fyysiseenja itsenäiseen työskentelyyn pystyvää
keittiötyöntekijää ja edellytämme 18 vuoden ikää.
(FINLEX 9.11.1993/998 § 9).
Työtehtäviisi kuuluu osallistua leirikeskuksen
kaikkiin keittiössä esiintyviin töihin mm.
leiriruokailujen valmistus, leivonta, astiahuolto,
keittiön ja leirikeskuksen puhtaanapito.
Tarvikkeiden kuljetus sekä seurakunnan eri
kappelissa esiintyvät siivoukset ja kahvitukset
kuuluvat myös työtehtäviisi. Hakijalta edellytämme
hygieniapassia ja ajokorttia (B). Työkokemus ja
oma-auto eduksi. Työt sijoittuvat arkipäiviin ja
viikonloppuihin.
Palkkaus tuntipalkka 10,62€ - 11,80€.
Lisätiedot
Vastaava emäntä Asta Palola puh. 050 3060 849,
asta.palola@evl.fi.

Hakemuslomakkeet
Sähköinen ja tulostettava hakulomake löytyy sivustoltamme:
www.uudenkaupunginseurakunta.fi -sivustosta > Työpaikat
Hakemuslomakkeita saa myös taloustoimistosta (Koulukatu 6, II-kerros) arkisin klo 9-13.
Hakemukset palautetaan viimeistään 3.3.2019 mennessä osoitteeseen:
Uudenkaupungin seurakunta, Taloustoimisto, Koulukatu 6, 23500 Uusikaupunki
tai sähköpostitse ukisrk.talous@evl.fi.
Ilmoitamme valituille henkilökohtaisesti.
Lisätiedot:
Kausi- ja kesätyöntekijät:
- Rami Vähätupa puh. 044 3634 193 ja
- Tomi Virtanen puh. 044 3636 192.
Kesäopas:

Ville Virolainen, puh. 044 363 5497

Keittiötyöntekijä-siistijä:

Asta Palola, puh. 050 3060 849

