Linnanmäellä on pitkät perinteet yhteistyöstä Nordjobbin
kanssa. Olemme halunneet pitää tästä perinteestä kiinni ja
tarjota joka kesä työmahdollisuuden muutamalla nordjobbarille.
Kielitaitoiset ja innokkaat nordjobbarit ovat sopineet
oikein hyvin iloiseen, nuorekkaaseen ja monimuotoiseen
hupimestarijoukkoomme.

Teemme pohjoismaalaisen
palkkaamisen helpoksi

Kati Hakala - Palvelupäällikkö, Linnanmäki

Meille nordjobbarit ovat aina olleet odotettu merkki
kesäsesongin alkamisesta. Hostelleissa kesä on jos mahdollista,
vielä kansainvälisempää aikaa kuin muulloin ja kesäkuun
alussa aloittavat nordjobbarit tuovat kansainvälisen fiiliksen
myös vastaanottotiskin toiselle puolelle. Meillä on ollut
nordjobbareita joka vuosi niin kauan kuin muistan, enkä enää
osaa edes ajatella kesäsesonkia ilman heitä.
Sari Murtomäki-Eskelinen - Hostellipäällikkö, Laivahostel Borea

Nordjobbia rahoittaa pääasiassa Pohjoismaiden
ministerineuvosto ja hallinnoi kansalliset Norden-yhdistykset.
Nordjobb tekee Pohjoismaita tunnetuksi ja tukee pohjoismaista
yhteistyötä vahvistamalla liikkuvuutta yli rajojen. Jo vuodesta
1985 toimineeseen ohjelmaan on osallistunut jo 30 000
nuorta ympäri Pohjolaa.

www.nordjobb.org

Löydä päteviä kesätyöntekijöitä
vaivattomasti

Mitä Nordjobb tarjoaa?
Motivoituneita ja osaavia työntekijöitä
Ilmaista apua rekrytointiin
Sesonkityöntekijöitä monelle eri alalle
Apua veroasioihin ja muihin käytännön asioihin

Nordjobb tekee työntekijän palkkaamisen toisesta
Pohjoismaasta helpoksi. Kokemuksesta tiedämme,
että toisesta maasta ja kulttuurista tuleva nuori tuo
työpaikalle uutta energiaa ja uusia näkemyksiä.
Nordjobbille on tärkeää, että emme ainoastaan löydä päteviä
työntekijöitä, vaan että he myös viihtyvät työpaikalla. Sen
vuoksi Nordjobb auttaa käytännön asioissa, kuten asunnon ja
pankkiasioiden kanssa, tarjoaa vapaa-ajan ohjelmaa ja auttaa
nuoria verkostoitumaan. Työntekijöiltämme
edellytämme vähintään tyydyttävää
ruotsin, norjan tai tanskan kielen
osaamista.

Miksi mukaan Nordjobbin toimintaan?
Nordjobbin palvelut ovat maksuttomia
Meillä on yli 30 vuoden kokemus työntekijöiden
välittämisessä ympäri Pohjoismaita
Nordjobb tukee työntekijän sopeutumista ja viihtymistä
Edistämme pohjoismaista liikkuvuutta työmarkkinoilla

Nordjobb auttaa
työnantajia ja
työntekijöitä kohtaamaan
Nordjobb keskustelee tiiviisti työnantajan kanssa, jotta
löydämme juuri oikeanlaisia hakijoita. Meillä on paljon
kokemusta työntekijöiden välittämisestä erityisesti hoito-,
palvelu-, hotelli- ja turismialalla, mutta muillekin aloille on
mahdollista työllistää nordjobbareita. Joka vuosi saamme
noin 8000 hakemusta. Hakijoilla on erilaisia työkokemuksia,
opiskelutaustoja ja kielitaitoja. Työnantajana lähetät tiedon
työtehtävistä ja toivotuista ominaisuuksista työntekijän
suhteen, ja sen jälkeen Nordjobb lähettää kandidaatteja, jotka
täyttävät toivotut kriteerit. Työnantajat itse päättävät kenet he
palkkaavat.

Näin pääset Nordjobb-työnantajaksi
Lue lisää palveluistamme ja rekisteröi työpaikka osoitteessa
www.nordjobb.org. Voit myös olla suoraan yhteydessä
Nordjobb-projektivastaavaan.

