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Tule oppaaksi Svartholman merilinnoitukselle Loviisaan
Palkkaamme 3 opasta ajaksi 10.6.–11.8.2019 Svartholman
merilinnoitukseen, joka sijaitsee n.10 km Loviisan keskustasta
Loviisanlahden suulla. Työtehtäviin kuuluu lastenseikkailun
(Svartholman unohdettu mysteeri) vetäminen ja aikuisten opastettujen
kierrosten tekeminen. Lisäksi työtehtäviin kuuluu työskentely saaren
museomyymälässä ja näyttelyssä. Työ on verrattavissa ulkotyöhön ja
saareen kuljetaan henkilökunnan veneellä pääsääntöisesti yhdessä
työtovereiden kanssa. Työtehtäviin annetaan koulutusta.
Jos opiskelet esim. lastentarhan-/luokanopettajaksi, historiaa, kieliä tai
matkailua, niin nämä lasketaan hyödyksi.
Myös työkokemus lastentarhan-/luokanopettajana työskentelystä tai
matkailualalta lasketaan eduksi, kielitaito, teatteri- tai kuoroharrastukset
ovat eduksi.
Sinun tulee olla 18 vuotta täyttänyt sekä olla ulospäin suuntautunut,
esiintymiskykyinen ja kielitaitoinen (opastukset tapahtuvat suomeksi,
ruotsiksi ja tarvittaessa englanniksi).
Palkka: 1 759,42 e/kk, työaika: 38h,75h/vko.
Lisätietoja: Loviisan matkailutoimisto
matkailusihteeri Lilian Järvinen
puh. 0440 555 234, lilian.jarvinen@loviisa.fi
Lähetä vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee koulutus, aikaisempi
työkokemus ja kielitaito 1.3.2019 klo 15 mennessä osoitteella:
Loviisan kaupunki / Matkailutoimisto
PL 77
07901 Loviisa
Kuoreen merkintä ”kesätyöt”
tai Kuntarekry.fi kautta
tai sähköpostitse: lilian.jarvinen@loviisa.fi
Tervetuloa kesätöihin Loviisaan!
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KOM OCH ARBETA SOM GUIDE TILL SJÖFÄSTNINGEN SVARTHOLM I LOVISA
Vi anställer 3 guider för tiden 10.6–11.8.2019 till sjöfästningen
Svartholm, som ligger ca 10 km från Lovisa centrum vid Lovisavikens
mynning. Till arbetsuppgifterna hör guidning av barnäventyr
(Svartholms bortglömda mysterium) och guidade turer på ön. Förutom
detta hör till arbetsuppgifterna också att sköta om museibutiken och
utställningen på Svartholm. Man arbetar främst ute och man tar sig till
ön med en arbetsbåt tillsammans med sina arbetskamrater. Guiderna
får skolning till arbetsuppgifterna.
Om du studerar till barnträdgårds- eller klasslärare, historia, språk eller
turism räknas det till din fördel.
Arbetserfarenhet som barnträdgårds- eller klasslärare och inom
turismbranschen räknas också som en merit. Även övriga
språkkunskaper och hobby inom teater räknas som en fördel.
Du skall vara 18 år, utåtriktad, ha förmåga att uppträda och ha bra
språkkunskaper (guidningarna sköts på finska, svenska och engelska).
Lön: 1 759,42 e/mån, arbetstid 38,75h/v.
Tilläggsinformation: Lovisa turistbyrå
turistsekreterare Lilian Järvinen
tfn 0440 555 234, lilian.jarvinen@loviisa.fi
Skicka en fri formulerad ansökan med information om skolning, tidigare
arbetserfarenhet och dina språkkunskaper senast 1.3.2019 kl. 15 till
adressen:
Lovisa stad / Turistbyrån
PB 77
07901 Lovisa
Märk kuvertet ”sommarjobb”
eller via Kuntarekry.fi
eller per e-post: lilian.jarvinen@loviisa.fi
Välkommen och sommarjobba i Lovisa!

Loviisan kaupunki
PL 77, 07901 LOVIISA
kaupunki@loviisa.fi
www.loviisa.fi

Lovisa stad
PB 77, 07901 LOVISA
kaupunki@loviisa.fi
www.lovisa.fi

KAUSITYÖ - SÄSONGSARBETE
5.2.2019

Loviisan kaupunki

TULE TÖIHIN LOVIISAN MATKAILUTOIMISTOON
Loviisan matkailutoimisto hakee kausityöntekijöitä matkailutoimiston
asiakaspalvelupisteeseen.
1 henkilö työskentelemään 6.5.–30.8.2019
1 henkilö työskentelemään 3.6.–30.8.2019
Hakijalta edellytetään, että hän on 18 vuotta täyttänyt, molempien kotimaisten kielten
taitoa sekä englanninkielen taitoa. Muiden kielten kuten venäjän taito katsotaan
hakijan eduksi. Kotimaan matkailun tuntemus, matkailualan koulutus ja/tai
työkokemus lasketaan myös eduksi.
Pääasiallinen työtehtävä on antaa matkailuneuvontaa Loviisasta ja Loviisan
lähiympäristöstä. Matkailutoimistossa annetaan myös tietoa koko Suomesta.
Palkka: 1 649,93 e/kk, työaika 36,75 h/vk.
Lisätietoja: Loviisan matkailutoimisto
matkailusihteeri Lilian Järvinen
puh. 0440 555 234, lilian.jarvinen@loviisa.fi
Lähetä vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee koulutus, aikaisempi työkokemus ja
kielitaito 1.3.2019 klo 15 mennessä osoitteella:
Loviisan kaupunki / Matkailutoimisto
PL 77
07901 Loviisa
Kuoreen merkintä ”kesätyöt”
Tai Kuntarekry.fi kautta
Tai sähköpostitse: lilian.jarvinen@loviisa.fi
Tervetuloa kesätöihin Loviisaan!
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KOM OCH ARBETA TILL LOVISA TURISTBYRÅ
Lovisa turistbyrå söker säsongspersonal till turistbyråns kundbetjäningspunkt:
1 person för tiden 6.5–30.8.2019
1 person för tiden 3.6–30.8.2019
Sökanden bör vara 18 år, behärska förutom de båda inhemska språken också
engelska. Övriga språkkunskaper så som t.ex. ryska räknas till fördel för den
sökande. Kännedom inom den inhemska turismbranschen, turismstudier och/eller arbetserfarenhet inom turismbranschen räknas som meriter.
Det huvudsakliga arbetet är att ge turisminformation om Lovisa och regionerna kring
Lovisa. I turistbyrån ger vi också turistinformation om hela Finland.
Lön: 1 649,93 e/mån., arbetstid 36,75 h/v.
Tilläggsinformation: Lovisa turistbyrå
turistsekreterare Lilian Järvinen
tel. 0440 555 234, lilian.jarvinen@loviisa.fi
Skicka en fri formulerad ansökan med information om skolning, tidigare
arbetserfarenhet och språkkunskap senast 1.3.2019 kl. 15 till adressen:
Lovisa stad / Turistbyrån
PB 77
07901 Lovisa
Märk kuvertet ”sommarjobb”
eller via Kuntarekry.fi
eller per e-post: lilian.jarvinen@loviisa.fi
Välkommen och sommarjobba i Lovisa!
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LOVIISA CAMPING HAKEE KAUSITYÖNTEKIJÖITÄ
Loviisan matkailutoimisto hakee kausityöntekijöitä leirintäalueelle
2 henkilöä työskentelemään 13.5.–15.9.2019
1 henkilö työskentelemään 1.6.–31.8.2019
Työt tehdään leirintäalueella ja sen vastaanotossa.
Hakijalta edellytetään, että on 18 vuotta, molempien kotimaisten kielten taitoa sekä
englanninkielen taitoa. Muut kielet katsotaan hakijan eduksi. Aikaisempi työkokemus
asiakaspalvelu- ja/tai kassatehtävissä katsotaan hyödyksi. Matkailualan koulutus
ja/tai työkokemus lasketaan myös eduksi.
Pääasiallinen työtehtävä on työskennellä leirintäalueen vastaanotossa, jossa
varataan asiakkaille yöpymispaikka, otetaan vastaan maksut sekä ohjataan asiakkaat
vaunu- tai telttailupaikalle tai luovutetaan huone asiakkaan käyttöön. Työtehtäviin
kuuluu myös siivous- ja puhtaanapitotehtäviä.
Palkka: 1 759,42 e/kk, työaika 38,75 h/vk.
Lisätietoja: Loviisan matkailutoimisto
matkailusihteeri Lilian Järvinen
puh. 0440 555 234, lilian.jarvinen@loviisa.fi
Lähetä vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee koulutus, aikaisempi työkokemus ja
kielitaito 1.3.2019 klo 15 mennessä osoitteella:
Loviisan kaupunki / Matkailutoimisto
PL 77
07901 Loviisa
Kuoreen merkintä ”kesätyöt”
Tai Kuntarekry.fi kautta
Tai sähköpostitse: lilian.jarvinen@loviisa.fi
Tervetuloa kesätöihin Loviisaan!
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KOM OCH ARBETA TILL LOVISA CAMPING
Lovisa turistbyrå söker säsongspersonal till Lovisa Camping:
2 personer 13.5–15.9.2019
1 person 1.6–31.8.2019
Personerna kommer att arbeta på campingen samt i campingens kundbetjäningen.
Sökanden bör vara 18 år, behärska förutom de båda inhemska språken också
engelska. Övriga språkkunskaper räknas till fördel för den sökande. Tidigare
arbetserfarenhet inom kundbetjänings- eller kassauppgifter räkans som meriter. Även
kunskaper inom den inhemska turismbranschen eller -skolning kan räknas som
meriter.
Till de huvudsakliga arbetsuppgifterna hör att arbeta i campingens reception, där man
tar emot platsreserveringar, tar emot betalningar samt visar kunden en vagn- eller
tältplats eller ger hen ett rum. Till arbetsuppgifterna hör även städuppgifter.
Lön: 1 759,42 e/mån., arbetstid 38,75 h/v.
Tilläggsinformation: Lovisa turistbyrå
turistsekreterare Lilian Järvinen
tel. 0440 555 234, lilian.jarvinen@loviisa.fi
Skicka en fri formulerad ansökan med information om skolning, tidigare
arbetserfarenhet och språkkunskap senast 1.3.2019 kl. 15 till adressen:
Lovisa stad / Turistbyrån
PB 77
07901 Lovisa
Märk kuvertet ”sommarjobb”
eller via Kuntarekry.fi
eller per e-post: lilian.jarvinen@loviisa.fi
Välkommen och sommarjobba i Lovisa!
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