Teknisen alan kesätyöpaikat
Alla on kesätyöpaikkojen kuvaukset. Avoimet teknisen alan kesätyöpaikat ovat
lueteltuna toimialueen mukaan. Tiedoston alareunassa ja jokaisen yksikön
jälkeen on linkki hakulomakkeelle. Hakulomake on kaikille tekniikan
kesätyöpaikoille sama.

Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue
Kiinteistötoimi
Harjoittelija, kiinteistökehitys

Harjoittelijan työtehtävät sisältävät muun muassa täydennysrakentamiseen
liittyvien esiselvitysten tekemistä sekä tontinluovutuskilpailujen prosessikuvauksen
ja kilpailuaineistopohjan laatimista. Edellytetään vähintään 3. vuoden
arkkitehtuurin, maanmittausalan tai rakennusalan opintoja.
Työ kestää 3-4 kuukautta, aloitus sopimuksen mukaan 2.5.2019 alkaen.

Maanmittausalan harjoittelija
Tehtävä sisältää muun muassa maanvuokrasopimusten hallintaan liittyviä tehtäviä
ja vuokrattujen omakotitonttien jakamisesta kertovan esitteen laatimista.
Etsimme henkilöä, jolla on ensimmäisen tai toisen vuoden maanmittausalan
opinnot suoritettu. Työ alkaa sopimuksen mukaan 2.5.2019 ja kestää 3-4 kuukautta.

Metsäharjoittelija

Metsäharjoittelijan työtehtäviin kuuluu metsien hoidon periaatteiden
uudistamiseen liittyviä avustavia tehtäviä, asukastyytyväisyyskyselyn toteutus,
metsäsuunnitelman päivitystä, leimikkosuunnittelua, asukasyhteistyötä ja
toimistotehtäviä.
Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kolmannen vuoden
metsätalousinsinööriopiskelija (AMK) tai vastaava, B-ajokortti ja auto.
Harjoitteluaika on sopimuksen mukaan noin 5 kk, työ tulee aloittaa viimeistään
6.5.2019.

Tredu
Tukipalvelutyöntekijä

Tehtäviin kuuluvat kaluston siirtoihin ja erilaisiin muuttoihin liittyvät avustavat
tehtävät, oppimisympäristöjen varustamiseen ja kunnossapitoon liittyvät avustavat
tehtävät sekä sisäisen postin lajitteluun ja kuljettamiseen liittyvät tehtävät.
Tehtävä soveltuu hyvin ammatillista tutkintoa suorittavalle henkilölle.
Työ ajoittuu ajalle 3.6. - 31.7.2019.
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Hyvinvoinnin palvelualue
Koukkuniemen aluepalvelut
Erikoisammattimies
Tehtäviin kuuluu asumispalveluyksikköjen hoitotyön apuvälineiden ja muun
irtaimiston huolto- ja korjaustehtävät. Viikkotyöaika on 38 tuntia 45 minuuttia.
Työaika on maanantaista perjantaihin klo 7.00 -15.30 välisenä aikana.
Kelpoisuusvaatimuksena on teknisen alan (esim. sähkö- tai elektroniikka-asentaja)
perus- tai ammattitutkinto tai vastaava koulutus/tutkinto. Sähkö- tai elektroniikkaalan työkokemus, sähköturvallisuuskortti ja ajokortti katsotaan eduksi.
Työ ajoittuu välille 3.6. - 1.9.2019.
Lisätiedot: Leo Koski, puh. 040 541 1173.

Huoltomies

Tehtäviin kuuluu Koukkuniemen alueen sisäiset osastokuljetukset. Tehtävän
hoitamiseen käytetään vetotrukkia, jonka vuoksi eduksi katsotaan ajokokemus
trukilla. Viikkotyöaika on 38 tuntia 45 minuuttia. Työ on joko päivätyötä
maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 15.00 tai 2-vuorotyötä, jolloin työaika on klo
7.00 -19.00 välisenä aikana ja työvuoroja on myös viikonloppuisin. Sijaisuuksia on
pääsääntöisesti kesä-elokuussa. Työ ajoittuu välille 29.4. - 27.9.2019.
Lisätiedot: Pekka Kestilä, puh. 040 806 2490.

Puutarha-/ ulkoaluetyöntekijä

Tehtäviin kuuluu Koukkuniemen ulkoalueiden yleisestä siisteydestä huolehtiminen,
nurmikoiden leikkaus, pihaistutusten hoitoa ym. pihatöitä. Vaatimuksena vähintään
T-luokan ajokortti. Eduksi katsotaan puutarha-alan koulutus/ tutkinto tai
työkokemus puutarha/ ulkoaluetöistä ja ajokokemus traktorilla.
Työ ajoittuu välille 27.5. - 30.8.2019.
Lisätiedot: Pekka Kestilä, puh. 040 806 2490.

Liikunta- ja nuorisoyksikkö
Rantasiistijä

Tehtäviin kuuluu kunnossapitotyöt uimarannoilla. Tehtävään vaaditaan vähintään 18
vuoden ikä. Ajokortti katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätön. Työ ajoittuu
välille 2.6. – 9.8.2018.
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Kaupunkiympäristön palvelualue
Asemakaavoitus
Suunnittelija

Asemakaavoitus tarjoaa opintoihin kuuluvaksi harjoitteluksi sopivaa
suunnittelutyötä kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneelle arkkitehtiopiskelijalle.
Tehtäviin kuuluvat pienet asemakaavamuutokset ja avustavat tehtävät laajemmissa
suunnittelu- ja selvityshankkeissa kokeneiden kaavoittajien ohjauksessa.

Etsimällämme henkilöllä on arkkitehtuurin yliopisto-opintoja vähintään 2 vuotta ja
yhdyskuntasuunnittelun perusteiden kurssi suoritettuna.
Työ ajoittuu ajalle 20.5.2019 - 30.8.2019.

Joukkoliikenne
Suunnitteluharjoittelija

Joukkoliikenteen liikennesuunnitteluyksikössä tehdään mm. linjasto- ja
aikataulusuunnittelua, tuotetaan tietoa joukkoliikenteen sähköisiin ja muihin
informaatiokanaviin, valvotaan liikennehankintoja sekä osallistutaan erilaisiin
kaupunkisuunnitteluhankkeisiin. Suunnitteluharjoittelijan työhön sisältyy avustavia

projektiluonteisia tehtäviä joiltakin edellä mainituilta osa-alueilta valittavan
henkilön koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen.
Etsimämme henkilö on Liikennesuunnittelun ja/tai kaupunkisuunnittelun
korkeakouluopiskelija. Eduksi katsomme aiemman alan työkokemuksen sekä hyvät
vuorovaikutustaidot ja viestinnän osaamisen. Harjoittelujakson pituus on 3-5 kk,
hakijan toiveiden mukaisesti.

Jätehuolto
Harjoittelija

Tampereen kaupunki hoitaa isäntäkuntana 17 Pirkanmaan kunnan
jätehuoltoviranomaisen tehtäviä. Tehtäviin kuuluvat jätelain mukaisten päätösten
valmistelu, päätösten täytäntöönpano ja jätelain sekä jätehuoltomääräysten
mukaiset seurantatehtävät. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. avustaminen
jätemaksumuistutusten ja jätehuoltomääräysten poikkeamispäätösten
valmistelussa sekä jätteenkuljetusrekisterin ja jätehuollon asiakasrekisterin
ylläpitoon liittyvät tehtävät.
Haemme tehtävään alan opiskelijaa (esim. ympäristötieteet, hallintotieteet tai muu
soveltuva korkeakoulututkinto). Arvostamme hyvää suomen kielen taitoa sekä
monipuolisia tietotekniikkataitoja. Eduksi katsomme aktiivisen ja oma-aloitteisen
työotteen sekä kiinnostuksen jätehuoltoon. Työ ajoittuu välille 1.5. - 31.8.2019.

Katutilavalvonta
Valvojaharjoittelija
Valvojaharjoittelijan tehtäviin kuuluvat avustavat tehtävät katutilavalvonnassa.
Työtehtävät liittyvät muun muassa katulupapäätösten valmistelemiseen ja
lupaehtojen noudattamisen valvontaan, kaivutöiden takuukatselmuksiin sekä
raportointiin.
Haemme ensisijaisesti ammattikorkeakoulun toisen tai kolmannen vuoden
opiskelijaa, jolla on jo työmaakokemusta katu- ja kunnallistekniikan
rakentamiskohteista. Tehtävässä edellytetään hyviä ICT-taitoja, voimassa oleva Bajokortti sekä oman auton käyttämistä työtehtävien hoitamisessa.
Työ ajoittuu välille 2.5. - 3.8.2019.

Liikennejärjestelmän suunnittelu
Harjoittelija

Liikennejärjestelmän suunnitteluyksikössä on tarjolla harjoittelijalle paikka ajalla 2.5.
- 30.9.2019. Työtehtävinä ovat erilaiset liikennesuunnittelun avustavat tehtävät.
Etsimme henkilöä, jonka opinnot liittyvät liikennesuunnitteluun (AMK tai yliopisto).
Eduksi katsomme paikkatieto-osaamisen.

Satamatoimisto
Kesätyöntekijä

Kesätyöntekijän tehtävänä on valvoa Tampereen kaupungin satamien ja
soutuvenerantojen vuokraustilannetta ja avustaa erilaisissa satamatoimiston
suunnittelutehtävissä. Työssä liikutaan niin autolla, polkupyörällä kuin veneelläkin.
Vaatimuksena tehtäviin on uimataito ja perustaidot MS Office -ohjelmista. Lisäksi
edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja motivoitunutta asennetta. Eduksi
katsotaan AutoCad ja Novapoint -ohjelmien osaaminen sekä voimassa oleva Bajokortti. Veneilytaidot ja rakennusalan koulutus lasketaan myös eduksi. Työ
ajoittuu ajalle 2.5. - 30.9.2019.

Viheralueet ja hulevedet
Maisemasuunnitteluharjoittelija

Harjoittelupaikka on suunnattu maisema-arkkitehti- tai hortonomiopiskelijalle.
Hakijalla tulee olla maisema- ja vihersuunnittelun suoritettuja opintoja.
Suunnittelu-, tekstin- ja kuvankäsittely- sekä taitto-ohjelmistojen osaaminen
katsotaan eduksi. Suunnitteluohjelmistona Tampereen kaupungilla on käytössä
AutoCad/Novapoint.
Harjoitteluun sisältyy viheralueiden suunnittelua, esimerkiksi leikkipaikan
peruskorjauksen suunnittelua ja kaavoitukseen liittyvää viheralueiden
yleissuunnittelua. Lisäksi harjoittelija avustaa viheralueet ja hulevedet -yksikön
muissa tehtävissä. Työn sisältö tarkentuu harjoittelijan osaamisen ja opintojen
vaiheen mukaan. Työ kestää 2.5. - 30.8.2019.

Yleiskaavoitus
Suunnittelijaharjoittelija
Harjoittelijan tehtäviin kuuluu yleiskaavaan liittyvän metatiedon ylläpito ja
osallistuminen yleiskaavan tietomallin kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu lisäksi
yleiskaavapalautteen analysointi ja automaattisen karttajulkaisemisen
kehittäminen. Tehtävän määrittelyssä voidaan huomioida hakijan erityinen

osaaminen. Etsimme henkilöä, joka on esimerkiksi geoinformatiikan, 3. vuosikurssin
opiskelija. Työ ajoittuu ajalle 2.5. - 29.9.2019.

Ympäristönsuojelu
Luonnonsuojeluharjoittelija

Luonnonsuojeluharjoittelijan tehtäviin sisältyy muun muassa vieraslajiesiintymien
kartoittamista, raportointia ja paikkatietoon vientiä, sekä kaavojen
luonnonsuojelumerkintöjen toteutumisen tarkastelua maastokäynnein ja
paikkatiedosta. Lisäksi työnkuvaan voidaan sisällyttää muita
ympäristönsuojeluyksikön tehtäviä valittavan taustan ja kiinnostuksen mukaan.
Harjoittelupaikka on sopiva korkeakouluopiskelijalle (bio-ja ympäristötieteet,
luonnontieteet tai muu soveltuva), Eduksi katsotaan kokemus maastotöistä ja
oman auton käyttömahdollisuus. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, omaaloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi katsomme hyvän
kasvilajituntemuksen, paikkatieto-osaamisen (erityisesti QGIS). Tehtävässä tarvitaan
B-ajokorttia. Ajalla 15.5. - 13.9.2019.

Ympäristönsuojelun harjoittelija

Ympäristönsuojelun harjoittelijan tehtäviin sisältyy muun muassa
meluesteaineiston päivittäminen maastokartoituksin ja viemällä paikkatietoon, sekä
hiljaisten alueiden kohdekortteja varten tietojen kerääminen maastosta ja
paikkatietoaineistosta. Lisäksi työnkuvaan voidaan sisällyttää muita
ympäristönsuojeluyksikön tehtäviä valittavan taustan ja kiinnostuksen mukaan.
Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen
työskentelyyn. Oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi. Harjoittelupaikka
on ajalle 15.5. - 13.9.2019. Eduksi katsomme kokemuksen tai opinnot
meluntorjunnasta sekä paikkatieto-osaamisesta (erityisesti QGIS). Tehtävässä
tarvitaan B-ajokorttia.

Ympäristöterveys
Terveystarkastajaharjoittelija

Avustavat tehtävät terveydensuojelussa. Etsimme henkilöä, jolla on alaan liittyviä
korkeakouluopintoja. Työ kestää max. 3 kk ja ajoittuu välille 2.5. - 30.8.2019.
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Konsernihallinto
Tietohallinto
ICT-harjoittelija

ICT-harjoittelijan tehtävässä pääsee tekemään erilaisia Tampereen
kaupunkilaajuisten ja toimialakohtaisten tietojärjestelmien tukitehtäviä, avustavia
projektitehtäviä ja osa-alueen mielenkiinnosta riippuen pieniä kehittämistehtäviä.
Tehtävässä voi sijoittua esimerkiksi opetuksen, terveydenhuollon tai
henkilöstöhallinnon tietojärjestelmätehtäviin.
Harjoittelu- ja muu kokemus ICT-alan tietojärjestelmätöistä katsotaan eduksi.
Tehtävä ajoittuu välille 3.6. - 31.8.2019 ja tehtävään haetaan ensisijaisesti ICT-alan
korkeakouluopiskelijaa.
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Tampereen Infra Liikelaitos
Asfaltinvalvonta
Apulaistyönjohtaja

Tehtäviin kuuluvat asfaltinvalvonnan työnjohtotehtävät. Tehtävään haetaan
tekniikan alan korkeakouluopiskelijaa. Työ ajoittuu välille 2.5. - 30.8.2019 tai
sopimuksen mukaan.

Kalustopalvelut
Kuorma-autonkuljettaja
Tehtäviin kuuluvat erilaiset kuorma-autolla tehtävät kuljetustyöt. Tehtäviin
vaaditaan voimassaoleva C-ajokortti, digipiirturikortti, kuljettajan
ammattipätevyyskortti sekä kokemusta kuorma-auton kuljettamisesta ja kuormaauton lisälaitteista. Työ ajoittuu välille 2.5. -27.9.2019.

Korjaamopalvelut
Työnjohtoharjoittelija

Tehtävään haetaan tekniikan/autoalan korkeakouluopiskelijaa, esim. AMK-opiskelija.
Tehtäviin kuuluu korjaamon töiden vastaanotto ja esimiestyö. Tehtävään vaaditaan
voimassa oleva C-ajokortti. Kokemus korjaamotoiminnasta lasketaan eduksi. Työ
ajoittuu välille 2.5. - 30.8.2019.

Auto- ja koneasentaja

Tehtäviin kuuluvat korjaamopalvelujen auto- ja
koneasentajan/autohuoltotyöntekijän tehtävät. Tehtävään vaaditaan voimassa oleva
C-ajokortti, alan koulutusta ja valmius kaksivuorotyöhön. Työ ajoittuu välille 2.5. 30.8.2019.

Kunnossapitopalvelut
Apulaistyönjohtaja
Tehtäviin kuuluvat kunnossapitopalvelujen työnjohtotehtävät. Tehtävään haetaan
tekniikan alan korkeakouluopiskelijaa, esim. AMK-opiskelija,
insinööri/rakennusmestari/hortonomi. Työ ajoittuu välille 2.5. - 30.8.2019.

Kausityöntekijä, katujen kunnossapito

Tehtäviin kuuluvat katujen kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt. Työhön vaaditaan 18
vuoden ikä. Työ ajoittuu välille 3.6. - 27.9.2019.

Kausityöntekijä, viheralueiden kunnossapito

Tehtäviin kuuluvat viheralueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotyöt. Työhön
vaaditaan 18 vuoden ikä. Työ ajoittuu välille 23.4. - 27.9.2019.

Kausityöntekijä, puutarhuri/arboristi

Tehtäviin kuuluvat erilaiset taimistopuiden ja -alueiden hoitoon liittyvät työt.
Tehtävään vaaditaan puutarhurin tai arboristin tutkinto sekä voimassa oleva Bajokortti. Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus viheralueiden
kunnossapitotöistä ja erityisesti puiden hoidosta. Työ ajoittuu välille 23.4. - 27.9.2019.

Kausityöntekijä, puutarhuri

Tehtäviin kuuluvat erilaiset istutus ja hoitotyöt puutarhalla sekä päivystys
viikonloppuisin noin viiden viikon välein. Tehtävään vaaditaan puutarhurin tutkinto.
Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus viheralueiden kunnossapitotöistä. Työ
ajoittuu välille 23.4.–11.10.2019.

Kausityöntekijä, uimarannat, liikuntapaikat ja leikkipaikat
Tehtäviin kuuluvat kunnossapitotyöt uimarannoilla, liikuntapaikoilla ja
leikkipaikoilla. Tehtävään vaaditaan vähintään voimassa oleva B-ajokortti. Työ
ajoittuu välille 23.4. - 27.9.2019.

Liikennemerkkitoimisto
Apulaistyönjohtaja

Tehtäviin kuuluvat kunnossapitopalvelujen työnjohtotehtävät
liikennemerkkitoimistossa ja katukunnossapidossa. Tehtävään haetaan tekniikan
alan korkeakouluopiskelijaa, esim. AMK-opiskelija, insinööri/rakennusmestari. Työ
ajoittuu välille 2.5. - 30.8.2019.

Kausityöntekijä
Tehtäviin kuuluvat liikennemerkkien kokoamistyöt, tarvikkeiden teko ja huolto sekä
teippaamon avustavat tehtävät tarvittaessa ja asiakaspalvelu. Lisäksi tehtäviin
kuuluvat avustavat liikennemerkkien asennus- ja korjaustyöt ja valmistuksen
avustavat tehtävät. Tehtävään vaaditaan voimassaoleva B-ajokortti. Työ ajoittuu
välille 2.5. – 30.8.2019.

Paikkatietopalvelut
Tekniikan harjoittelija

Tehtäviin kuuluvat maastomittaustyöt ja maaperätutkimukset. Tehtävään haetaan
tekniikan harjoittelijaa, esim. AMK-opiskelija maanmittaus-, rakennus- tai
yhdyskuntatekniikan alalta. Tehtävään vaaditaan voimassa oleva B-ajokortti.
Työ ajoittuu välille 3.6. - 30.8.2019.

Rakentamispalvelut
Apulaistyönjohtaja

Tehtäviin kuuluvat katujen, viheralueiden ja verkostojen rakentamiseen liittyvät
työnjohtotehtävät. Tehtävään haetaan tekniikan alan korkeakouluopiskelijoita, esim.
AMK-opiskelija, insinööri/rakennusmestari. Työ ajoittuu välille 2.5. - 30.8.2019 tai
sopimuksen mukaan.

Kausityöntekijä, maa- ja viherrakennus

Tehtäviin kuuluvat erilaiset maa- ja viherrakennustyöt. Työ ajoittuu välille 2.5. 30.8.2019 tai sopimuksen mukaan.

Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos
Linja-autonkuljettaja

Tampere on kasvava ja kehittyvä kaupunki ympäryskuntineen ja kiinnostava
elinympäristö muualtakin muuttaville. Seudullisen joukkoliikennejärjestelmän
kehittyessä ja laajentuessa Tampereen Kaupunkiliikenne hakee linjaautonkuljettajia kesäksi ajalle 22.4 - 30.9.2019. Kesätyön ajallinen kesto on myös
sovittavissa. Kesälomakauden jälkeen työsuhde voi mahdollisesti jatkua.
Työ on itsenäistä ja vastuullista linja-autonkuljettajan työtä paikallisliikenteessä.
Hakijoilta edellytämme linja-auton ajoon oikeuttavaa ajokorttiluokkaa (D-kortti) ja
direktiivin mukaista ammattipätevyyttä.
Eduksi katsomme logistiikka-alan koulutuksen, työkokemuksen kuljetusalalta
(henkilö/tavaraliikenne). Arvostamme luotettavuutta, täsmällisyyttä,
asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyvää liikennekäyttäytymistä.
Lisätietoja antaa liikennejohtaja Ilkka Ala-Maakala ma-ke klo 9-15 puh.050 5909 309
tai ilkka.ala-maakala@tampere.fi

Siivoojaharjoittelija

Tampereen Kaupunkiliikenne etsii kesätöihin reippaita jo 18 vuotta täyttäneitä
henkilöitä huolehtimaan linja-autojen siivouksesta (4-6 henkilöä). Työhön kuuluu
linja-autojen puhdistustoimenpiteitä ja/tai pieniä kunnostustöitä oman osaamisen
mukaan. Kaikkiin työtehtäviin saa opastusta, joten aiempi kokemus siivous- ja/tai
kunnostustöistä ei ole välttämätöntä. Oma-aloitteisella ja aktiivisella otteella pärjää
työssä hyvin.
Työ on päivätyötä maanantaista-perjantaihin. Työssä käytetään voimakkaita
puhdistusaineita ja työolosuhteissa muita haittoja voivat olla lika ja pöly.
Työtä on tarjolla viiden viikon jakso ajalla 3.6 - 5.7.2019 tai neljän viikon jakso ajalla
8.7 - 2.8.2019. Ilmoitathan hakukirjeessäsi kummalle jaksolle haluat töihin.
Lisätiedot: Jussi Vataja 040 801 6055
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Tampereen Vesi Liikelaitos
Jätevedenpuhdistus
Työnjohtoharjoittelija
Työnjohdon vuosiloman sijaisen tai harjoittelijan tehtäviin kuuluu
jätevedenpuhdistamoiden työnjohdollisia ja prosessin ohjaustehtäviä. Tehtävään
vaaditaan vähintään kahden vuoden opinnot prosessi/kemiantekniikasta tai
vesihuolto/ympäristötekniikasta sekä B-ajokortti. Työ ajoittuu välille 02.05. 30.08.2019.
Lisätiedot: Lasse Järvinen puh. 044 431 4016

Prosessiharjoittelija

Prosessiharjoittelijan tehtävänä on biologisen prosessin ohjausta, valvontaa ja
säätöä jätevedenpuhdistamoilla. Lisäksi prosessiharjoittelijan tehtäviin kuuluu
altaiden, säiliöiden sekä laitteistojen pesu- ja huoltotöitä. Tehtävään vaaditaan
vähintään yhden vuoden opinnot prosessi/kemiantekniikasta tai
vesihuolto/ympäristötekniikasta sekä B-ajokortti. Työ ajoittuu välille 02.05. 30.08.2019.
Lisätiedot: Lasse Järvinen puh. 044 431 4016

Kunnossapitoharjoittelija, puhdistamo

Tehtäviin kuuluu erilaisia mekaanisia asennus- ja kunnossapitotehtäviä
jätevedenpuhdistamolla ja -pumppaamoilla. Tehtävään vaaditaan vähintään yhden
vuoden opinnot esim. konetekniikasta sekä B-ajokortti. Työ ajoittuu välille 02.05. 30.08.2019.
Lisätiedot: Ari Oksanen puh. 0400 305 620

Kunnossapitoharjoittelija, pumppaamo
Tehtäviin kuuluu erilaisia mekaanisia asennus- ja kunnossapitotehtäviä
jätevedenpumppaamoilla. Tehtävään vaaditaan yhden vuoden opinnot esim.
konetekniikasta sekä C-ajokortti. Työ ajoittuu välille 02.05. - 30.08.2019.
Lisätiedot: Ari Oksanen puh. 0400 305 620.

Mittaritoiminta
Teknisen alan harjoittelija

Tehtäviin kuuluu vesimittaritoiminnassa mm. mittarien luenta ja vaihto sekä työhön
liittyvä asiakaspalvelu. Tehtävään vaaditaan teknisen alan opintoja sekä hyvät
tietojärjestelmien käyttövalmiudet. Eduksi katsotaan aiempi kokemus käsillä
tehtävistä töistä, työkokemus asiakaspalvelusta ja puhelinpalvelusta sekä voimassa
oleva B-ajokortti. Työ ajoittuu välille 27.5. - 30.8.2019 tai sopimuksen mukaan.
Lisätiedot: Jarmo Niittyniemi, puh. 040 806 2489

Vedentuotanto
Työnjohtoharjoittelija, sähkökunnossapito

Tehtävään kuuluu sähkökunnossapidon työnjohtoharjoittelua ja suunnittelua
vuosilomien aikana. Tehtävään vaaditaan vähintään kahden vuoden opiskelu AMK:n
sähkö/automaatiolinjalla sekä B-ajokortti. Eduksi katsotaan vesityö- ja
työturvallisuuskortti. Työ ajoittuu välille 02.05. - 30.08.2019.
Lisätiedot: Petri Ylönen puh. 040 801 6926

Kunnossapitoharjoittelija
Tehtäviin kuuluu mekaanisia asennus- ja kunnossapitotehtäviä
vedentuotantolaitoksilla §ja paineenkorotusasemilla. Tehtävään vaaditaan
vähintään yhden vuoden opinnot esim. konetekniikasta sekä B-ajokortti. Eduksi
katsotaan vesityö- ja työturvallisuuskortti. Työ ajoittuu välille 02.05. - 30.08.2019.
Lisätiedot: Petri Ylönen puh. 040 801 6926

Laboranttiharjoittelija

Tehtäviin kuuluvat talous- ja jäteveden laadun analysointi ja tarkkailu sekä
laboranttien vuosilomien sijaisuus. Tehtävään vaaditaan vähintään yhden vuoden
opinnot kemian/laboratorioalalta. Eduksi katsotaan vesityö- ja työturvallisuuskortti
sekä B-ajokortti. Työ ajoittuu välille 13.05. - 30.08.2019.
Lisätiedot: Sinikka Vilenius puh. 040 800 4371

Tekninen harjoittelija/näytteenottaja

Tehtäviin kuuluvat mm. vesinäytteiden ottaminen vesilaitoksilta ja näytteenottajan
vuosiloman sijaisuus. Lisäksi työhön kuuluu pohjaveden pinnan mittausten
tekemistä ja pohjaveteen liittyvien tietojen koontia ja raportointia. Tehtävään

vaaditaan vähintään yhden vuoden opiskelu teknisellä alalla (esim.
ammattiopistossa prosessi-, kemian- tai ympäristöalalla) sekä B-ajokortti. Eduksi
katsotaan vesityö- ja työturvallisuuskortti. Työ ajoittuu välille 14.05. - 30.08.2019.
Lisätiedot: Sinikka Vilenius puh. 040 800 4371

Prosessinhoitaja

Tehtäviin kuuluvat pintavesilaitoksella käyttö- ja ylläpitotehtävät sekä
käytönvalvojien vuosilomien sijaisuus. Tehtävässä vaaditaan vähintään yhden
vuoden prosessi-, kemian- tai ympäristöalan insinööriopinnot tai muu tekninen
koulutus. Työssä tarvitaan voimassa oleva B-ajokortti. Eduksi katsotaan vesityö- ja
työturvallisuuskortti. Työ ajoittuu välille 02.05. - 30.08.2019.
Lisätiedot: Sini Vuorinen puh. 040 806 2023
Teknisen alan harjoittelija
Tehtäviin kuuluu kunnossapitotietojen käsittelyä, vedentuotantolaitosten ja
jätevedenpuhdistamoiden tietojen dokumentaatiota sekä rakennuttamisprojektien
avustavat tehtävät. Vaatimuksena on 3-4 vuotta opintoja rakennus-, prosessi-, sähkötai automaatiotekniikan (AMK, DI) alalta sekä B-ajokortti. Eduksi katsotaan
asennuskokemus. Työ ajoittuu välille 3.6.-30.8.2019.

Verkostot
Työnjohtoharjoittelija
Tehtäviin kuuluu työnjohtotehtävät vesihuollon kunnossapito-, saneeraus- ja
uudisrakentamiskohteissa.
Tehtävään vaaditaan maanrakennus ja vesihuoltoon suuntautuneet
infrarakentamisen 2-3 vuoden opinnot (AMK, DI) sekä B-ajokortti. Työ ajoittuu välille
02.05. - 31.08.2019.
Lisätiedot: Pekka Laakkonen, puh. 050 552 6267.

HAKULOMAKELINKKI

