KONSERNIHALLINTO
Konsernipalveluyksikkö Koppari
Asiakasmaksut/Hallintopalvelut
Talouspalvelusihteeri
Asiakasmaksut-tiimi koostuu 15 henkilöstä ja se vastaa lasten päivähoidon, koululaisten ja
esiopetuksessa olevien aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä pääosan sosiaali- ja
terveydenhuollon asiakasmaksuista määräämisestä ja laskuttamisesta.
Talouspalvelusihteerin tehtäviin kuuluu asiakasmaksuihin liittyvä laskutustyö ja siihen
liittyvät taloushallinnon tehtävät sekä maksupäätösten laadintaa avustavat tehtävät.
Tehtäviin kuuluu myös puhelimessa ja sähköpostitse tapahtuva asiakaspalvelu. Tehtävään
vaaditaan soveltuva vähintään ammatillinen tutkinto ja soveltuvaa työkokemusta. Lisäksi
edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, englannin kielen taito
katsotaan eduksi. Työ ajoittuu välille 01.06.2018 - 31.08.2018.

Konsernipalveluyksikkö Koppari
Henkilöstöpalvelut/Palkanlaskenta
Palkkapalvelusihteeri
Palkkapalvelusihteerin tehtäviin kuuluvat palkanlaskennan perustehtävät, henkilötietojen
ylläpito, suoritetietojen tallennus, poissaolojen käsittely, päivärahojen anominen ja muut
esimiehen määräämät tehtävät. Tehtävään vaaditaan alan ammatillinen tutkinto tai siihen
johtava opiskelu, hyvä tietotekninen osaaminen, ahkeruus, tiimityötaidot ja
asiakaspalveluhenkisyys. Työ ajoittuu välille 21.05.2018 - 31.08.2018.
Konsernipalveluyksikkö Koppari
Projektitoimisto
Talouspalvelusihteeri
Tehtäviin kuuluvat talouspalvelusihteerin tehtävät, mm. erityisesti projektien taloudenhoito,
uuden projektin perustaminen SAP-järjestelmään, ostolaskujen tiliöinti, työaikojen ja

palkkojen seurantaan ja jaksotuksiin liittyvät tehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu projektien
maksatushakemusten laadinnassa avustaminen sekä rahoittajan lisäselvityspyyntöjen
hoitaminen. Talouspalvelusihteeri avustaa myös projektin kustannus- ja
rahoitussuunnittelussa sekä kustannusarvioiden tarkistamisessa. Tehtävä edellyttää
soveltuvaa julkistalouden tai liiketalouden tutkintoa ja opiskelijoilta riittäviä em. alan
opintoja. Osaaminen ja kokemus projektien hallinnoinnista ja rahoittajista katsotaan
eduksi. Työ ajoittuu välille 14.05.2018 - 31.08.2018.

Konsernipalveluyksikkö Koppari
Talouspalvelut/Laskutus ja maksuliikenne
Maksuliikesihteeri
Maksuliikesihteerin työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelutehtävät Tampereen kaupungin
kassapalvelupisteessä ja henkilöstökassassa. Tehtävään haetaan kaupallisen alan
opiskelijaa tai henkilöä, jolla on kokemusta kaupallisen alan tehtävistä. Kokemus kassa- tai
pankkityöskentelystä katsotaan eduksi. Arvostamme tiimityötaitoja, yhteistyökykyä ja
reipasta asiakaspalveluasennetta. Tuntemus kassa- tai pankkialan tehtävistä katsotaan
eduksi. Työ ajoittuu välille 04.06.2018 - 26.08.2018.

Konsernipalveluyksikkö Koppari
Talouspalvelut/Laskutus ja maksuliikenne
Talouspalvelusihteeri
Laskutuksen ja maksuliikenteen työtehtäviin kuuluu mm. myyntireskontran hoitoa, laskuille
tulleiden suoritusten käsittelyä SAP-järjestelmään, laskutusten tallennustyöt,
maksuliikenteen eri työtehtäviä ja täsmäytyksiä. Työhön kuuluu myös postin käsittelyyn
liittyviä tehtäviä. Tehtävään haetaan kaupallisen alan opiskelijaa tai tutkinnon suorittanutta
henkilöä. Edellytyksenä on työkokemus toimistotehtävistä. Eduksi lasketaan kirjanpidon
perusteiden, taloushallinnon sekä SAP-järjestelmän tuntemus ja työkokemus kirjanpidosta,
laskutuksesta tai ostolaskujen käsittelystä. Arvostamme tiimityötaitoja, yhteistyökykyä ja
reipasta asiakaspalveluasennetta. Tehtävä ajoittuu välille 04.06.2018 - 31.08.2018.

Konsernipalveluyksikkö Koppari
Talouspalvelut/Ostolaskut
Talouspalvelusihteeri
Talouspalvelusihteerin työtehtäviin kuuluu mm. ostolaskujen skannaus ja tarkastaminen,
laskujen käsittely sähköisessä ostolaskujen kierrätysjärjestelmässä (SAP) ja
asiakaspalveluun sekä postinkäsittelyyn liittyviä tehtäviä. Tehtävään haetaan kaupallisen
alan opiskelijaa tai tutkinnon suorittanutta henkilöä. Edellytyksenä on työkokemus
toimistotehtävistä. Eduksi lasketaan kirjanpidon perusteiden, taloushallinnon sekä SAPjärjestelmän tuntemus ja työkokemus kirjanpidosta, laskutuksesta tai ostolaskujen
käsittelystä. Arvostamme tiimityötaitoja, yhteistyökykyä ja reipasta
asiakaspalveluasennetta. Työ ajoittuu välille 21.05.2018 - 12.08.2018.

Konsernipalveluyksikkö Koppari
ICT-palvelut
ICT-harjoittelija (sisällönhallinta, perustietotek.)
ICT-harjoittelijan tehtävässä pääsee tekemään erilaisia Tampereen kaupunkilaajuisten
tietojärjestelmien tukitehtäviä, avustavia projektitehtäviä ja osa-alueen mielenkiinnosta
riippuen pieniä kehittämistehtäviä. Tehtävässä voi sijoittua esimerkiksi sisällönhallinnan tai
perustietotekniikan tietojärjestelmätehtäviin. Harjoittelu- ja muu kokemus ICT-alan
tietojärjestelmätöistä katsotaan eduksi. Tehtävä ajoittuu välille 4.6.2018-31.8.2018 ja
tehtävään haetaan ensisijaisesti ICT-alan korkeakouluopiskelijaa.
ICT-harjoittelija (opetus, terv.huolto)
ICT-harjoittelijan tehtävässä pääsee tekemään erilaisia Tampereen toimialakohtaisten
tietojärjestelmien tukitehtäviä, avustavia projektitehtäviä ja osa-alueen mielenkiinnosta
riippuen pieniä kehittämistehtäviä. Tehtävässä voi sijoittua esimerkiksi opetuksen,
kaupunkiympäristön tai terveydenhuollon tietojärjestelmätehtäviin. Harjoittelu- ja muu
kokemus ICT-alan tietojärjestelmätöistä katsotaan eduksi. Tehtävä ajoittuu välille
4.6.2018-31.8.2018 ja tehtävään haetaan ensisijaisesti ICT-alan korkeakouluopiskelijaa.
Konserniohjausyksikkö/Viestintäyksikkö
Viestintäharjoittelija
Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat Tampereen kaupungin konsernihallinnon päivittäisviestintä,
tiedotteiden laatiminen, uutisten ja artikkeleiden kirjoittaminen internet- ja intranetsivuille ja
henkilöstölehteen. Harjoittelu- ja muu kokemus viestinnän ja media-alan töistä katsotaan
eduksi. Tehtävä ajoittuu välille 04.06.2018 - 31.08.2018.

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka/Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
Suunnittelija
Kyseessä on opintoihin liittyvä kesätyö. Tehtävä voi sopia sinulle, jos olet loppuvaiheen
korkeakouluopiskelija ja pääaineesi on aluetiede, maantiede, arkkitehtuuri, maankäytön
suunnittelu tai muu vastaava selkeästi rakennettuun ympäristöön tai kaupunkirakenteen
kehittämiseen liittyvä pääaine. Sopivan pääaineen lisäksi osaamisesi tulee vastata alla
mainittuja edellytyksiä. Hakijalta edellytämme sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista
osaamista (tehtävissä on käytettävä ja tuotettava suomenkielistä materiaalia). Vähintään
perustaitoja MS Office Word, PowerPoint ja Excel-ohjelmien käyttöön sekä perustaidot
joko MapInfo- tai QGIS-paikkatieto-ohjelman käyttöön. Lisäksi toivomme sinulta reipasta
asennetta ja myönteistä suhtautumista erilaisiin työtehtäviin ja valmiutta opetella uutta.

Työtehtäviesi aihepiirit liittyvät mm. Tampereen asuinalueiden ja palveluverkon
toteutuksen pitkän tähtäimen suunnitteluun. Käytännössä tehtäväsi tulevat sisältämään
esimerkiksi tietojen tuottamista, selvitysten tai osaselvitysten laatimista sekä edellisiin
liittyvää raportointia ja/tai esitysmateriaalin laatimista. Työtehtävien vaativuustaso
vaihtelee; tehtäviin kuuluu sekä suhteellisen helppoja että vaativampia tehtäviä. Tulet
tekemään yhteistyötä myös muissa yksiköissä työskentelevien kollegojen kanssa.
Opastamme tehtäviin ja mahdollisten kompastuskivien tullessa vastaan autamme
eteenpäin. Lopulliset työtehtävät määritellään tarkemmin tehtävään valitun henkilön
osaamisen mukaan. Valitun henkilön osaamisen mukaan tehtäviin voidaan sisällyttää
myös paikkatietoanalytiikkaa. Tehtävän hoitaminen edellyttää läsnäoloa työpaikalla
Tampereen ydinkeskustassa. Työssä noudatetaan toimistotyöaikaa.
Työ sijoittuu välille 01.05.2018 - 31.08.2018 tai sopimuksen mukaan.
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka/Kiinteistötoimi
Harjoittelija (Kiinteistökehittäminen)
Harjoittelijan tehtävänä on tehdä selvitystyö liittyen väestönsuoja- ja pysäköintirasitteisiin
sekä sopimuksiin Hervannan alueella. Vaatimuksena on maanmittaus-, rakennusalan tai
arkkitehtiopinnot. Harjoittelijan tulee ymmärtää asemakaava- ja rakennuslupa-asiakirjoja
sekä maankäyttöön liittyviä sopimuksia eri aikakausilta. Tehtävään vaaditaan alalta parin
vuoden opintokokemus. Työsuhteen kesto 4 kk. Työ ajoittuu välille 15.04.2018 31.08.2018 sopimuksen mukaan.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka/Kiinteistötoimi
Harjoittelija (Kiinteistötoimi)
Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. pilaantuneiden maiden dokumenttien siirtäminen
paikkatietojärjestelmään sekä maanvuokraukseen liittyvät toimistotehtävät.
Kelpoisuusvaatimuksena on esim. maanmittausalan opinnot tai toimistoalan osaaminen
soveltuvalla kiinteistöalan osaamisella esim. merkonomi/tradenomiopinnot.
Kiinteistöjärjestelmän tuntemus katsotaan eduksi. Työn kesto 4 kk. Työ ajoittuu välille
15.04.2018 - 31.08.2018.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
Asemakaavoitus
Suunnittelija (Asemakaavoitus)
Suunnittelijan työtehtävinä ovat pienten asemakaavamuutoksien laatiminen sekä
asemakaavoihin liittyvien suunnitelmien ja selvitysten tekeminen. Asemakaavoituksen
kesäharjoittelijan työ antaa pohjaa kaavoittajan ja kaupunkisuunnittelijan ammattiin
aikoville alan opiskelijoille ja voi toimia osana opintoihin kuuluvaa pakollista harjoittelua.
Suunnittelijoiksi haetaan arkkitehtiopiskelijoita, joilla on alan opintoja vähintään kaksi
vuotta. Opintokokonaisuus yhdyskuntasuunnittelun perusteista tulee olla suoritettuna.
Suunnittelijalla täytyy olla kiinnostusta kaupunkisuunnitteluun. Hakemuksen perusteella

soveliaaksi arvioidut hakijat kutsutaan haastatteluun 31.03.2018 mennessä. Työjakso
ajoittuu pääsääntöisesti välille 01.06.2018 - 31.08.2018 sopimuksen mukaan.
Joukkoliikenne/Joukkoliikennesuunnittelu
Suunnitteluharjoittelija (Joukkoliikennesuunnittelu)
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. Harjoittelujakson pituus on 3 - 5 kk. Tehtävään
haetaan liikennesuunnittelun ja/tai kaupunkisuunnittelun korkeakouluopiskelijaa. Eduksi
katsotaan aiempi alan työkokemus sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän osaaminen. Työ
ajoittuu välille 01.05.2018 - 30.09.2018.

Kaupunkiympäristön palvelualue/ Viheralueet ja hulevedet
Harjoittelija (Viheralueet ja hulevedet)
Viheralueet ja hulevedet - yksikössä toimii kolmen hengen hulevesitiimi. Yksikkö hoitaa
hulevesien hallinnan tehtäviä laaja-alaisesti ruohonjuuritasolta aina strategiseen
kehittämiseen yhteistyössä muiden kaupungin organisaatioiden kanssa. Nyt hulevesitiimi
kaipaa innokasta alan opiskelijaa vahvistuksekseen kesälle 2018. Pääasiallisiin tehtäviin
kuuluu hulevesijärjestelmien (ml. ojat ja altaat) kunnossapito-ohjelmien päivittäminen.
Lisäksi tehtäviin sisältyy myös muita huleveden hallintaan liittyviä tehtäviä. Tehtävänkuvaa
tarkennetaan hakijan kiinnostuksen ja ajankohtaisten työtarpeiden mukaisesti. Sopiva
tausta tehtävien hoitamiseen on esim. rakennus- tai ympäristötekniikan insinöörin tai
vastaavan soveltuvan alan opinnot. Toivottavaa on, että opintoja on suoritettu noin puolet
tutkinnosta. Tehtävien hoitaminen edellyttää oma-aloitteisuutta, hyvää kirjallista ilmaisua ja
perustietoteknisten ohjelmien hallintaa. Työ ajoittuu välille 02.05.2018 - 30.9.2018
sopimuksen mukaan.

Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito/
Kuntatekniikan suunnittelu
Harjoittelija (Rakennuttajaharjoittelija)
Rakennuttajaharjoittelijan tehtäviin kuuluvat katujen ja muiden yleisten alueiden
rakennuttamiseen liittyvät valmistelevat työt ja pienet katusuunnittelun avustavat työt.

Työtehtäviä voivat olla mm. asiakirjojen arkistoinnit, rakennuttamisen urakkapapereiden
tekeminen/ kokoaminen, infrarakentamisen tarjoushintojen ja määrätietojen ylläpito,
työmaakokousten asialistojen ja muistioiden tekeminen sekä työmaiden aluekarttojen
ylläpito. Harjoittelijalta edellytetään rakennusalan suoritettuja korkeakouluopintoja, hyviä
taitoja ohjelmistoista ja tekstinkäsittelystä, erityisesti MS Office. Lisäksi edellytetään hyviä
vuorovaikutustaitoja ja motivoitunutta asennetta. Eduksi katsotaan AutoCad tai Novapoint ohjelmien osaaminen sekä voimassa oleva B-ajokortti. Harjoittelijan työsopimus voi alkaa
osa-aikaisena ennen kesätyönajankohtaa jo 05.03.2018, jolloin hän työllistyy yhtenä
päivänä viikossa. Varsinainen kesätyö ajoittuu välille 01.05.2018 - 31.08.2018.
Kaupunkiympäristön rakennuttaminen ja ylläpito/
Satamatoimisto
Kesätyöntekijä
Kesätyöntekijän tehtävänä on valvoa Tampereen kaupungin satamien ja
soutuvenerantojen vuokraustilannetta ja toimia erilaisissa suunnittelutehtävissä satamien
suhteen. Työssä liikutaan niin autolla kuin veneelläkin. Vaatimuksena tehtäviin on
uimataito ja voimassa oleva B-ajokortti. Tarvittavat tietotekniset perustaidot, kuten Excel,
Word, Skype, SAP -osaaminen lasketaan eduksi. Veneilytaidot ja rakennusalan koulutus
lasketaan myös eduksi. Työ ajoittuu välille 01.05.2018 - 30.09.2018.

Kaupunkiympäristön suunnittelu/Asiakas- ja tukipalvelut
Harjoittelija (Asiakas- ja tukipalvelut)
Harjoittelijan tehtäviin kuuluu viranomaispäätöspöytäkirjan valmistelua ja kokoamista,
arkistointia, sopimusten tallentaminen sähköiseen arkistointijärjestelmään, sihteerin
tehtäviä johtoryhmissä, henkilöstöhallintoon liittyviä tehtäviä ja asiakaspalvelusihteerien
sijaistuksia, asiakasneuvontaa ja opastusta. Vaatimuksena on hallintotieteiden opiskelija,
jolla on vähintään kolmen vuoden opinnot takana ja hän on oikeutettu oppilaitoksen
harjoittelutukeen. Työ ajoittuu välille 01.06.2018 - 31.08.2018.

Liikennejärjestelmän suunnittelu
Harjoittelija (Liikennejärjestelmän suunnittelu)
Työtehtäviin kuuluvat erilaiset liikennesuunnittelun tehtävät. Tehtävään vaaditaan alaan
liittyvät opinnot, esim. AMK tai teknillinen yliopisto. Työ ajoittuu välille 02.05.2018 30.09.2018.

Rakennusvalvonta
Toimistotyöntekijä (Rakennusvalvonta)

Työnkuvaan kuuluvat erilaiset toimisto- ja arkistotyöt, mikrofilmeiltä koneelle skannaus,
asiakirjojen arkistointi, lajittelu, postitus ja mahdollisesti asiatietojen tallennus. Työhön
kuuluu myös mm. kahvin keitto ja tiskikoneen hoito. Vaatimuksena ovat hyvät tietotekniset
taidot. Eduksi katsotaan toimisto- tai arkistotyön kokemus. Tehtävä ajoittuu välille
01.03.2018 - 30.09.2018.
Rakennuttaminen ja ylläpito
Tekninen harjoittelija
Valvojaharjoittelijan tehtäviin kuuluvat avustavat työt katutilavalvonnassa (70 % työajasta)
sekä katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa (30 % työajasta). Työtehtäviä ovat mm.
katulupapäätösten tekeminen ja lupaehtojen noudattamisen valvonta, kaivutöiden
takuukatselmukset ja niihin liittyvä raportointi (pöytäkirjat/muistiot), katujen ja yleisten
alueiden kunnossapidon avustavat tehtävät maastossa ja toimistolla (muistioiden,
pöytäkirjojen ja raporttien laatiminen), rakennuttamisen ja kunnossapidon
kustannusseuranta ja tietojen koonti/ylläpito. Haemme ammattikorkeakoulun toisen tai
kolmannen vuoden opiskelijaa, jolta edellytetään työmaakokemusta katu- ja
kunnallistekniikan rakentamiskohteista sekä/tai ympäristörakentamisesta tai vastaavasti
kunnossapidon osa-alueilta. Lisäksi edellytetään hyviä taitoja tekstinkäsittelystä, erityisesti
MS Office, voimassa oleva B-ajokortti sekä oman auton käyttöä työtehtävien hoitamisessa.
Työ ajoittuu välille 02.05.2018 - 31.08.2018.

HAKULOMAKE

