TST TYÖNHAKU 2021

Turun Seudun TST ry
Kanslerintie 19, 20200 Turku
tstry.fi

ASIAKKAAN TYÖNHAKULOMAKE
Nimi

______________________________

Osoite ____________________________________________________________________________
Postinumero______________ Postitoimipaikka___________________________________________
Kotikunta _________________________________________________________________________
Henkilötunnus
Sähköposti________

______________________________
____ Puh.

____________________

Oletko TE-toimiston vai Turun kuntakokeilun asiakas?______________________________________
Mikä koulutus tai tutkinto sinulla on?
______________________________________________________________________

Edelliset työpaikat: Työnantaja, työtehtävä ja työssäoloaika (esim. 2/2017-8/2018)

Kuinka kauan olet ollut työttömänä?
_____

Mistä TST ry:n tehtävistä olet kiinnostunut? (merkitse rastilla)
___ Toimisto- ja asiakaspalvelutehtävät (info, postitus, aulapalvelu)
___ Taloushallinto (kassa)
___ Tutkimus, hr, hallinnolliset tehtävät
___ Tapahtuma- ja kulttuurituotanto
___ ICT-alan tehtävät (ohjelmien ja käyttöjärjestelmien asennus ja päivitys, verkon ja palvelinten ylläpito,
opetus- ja huoltotehtävät)
___ Viestintään liittyvät tehtävät (tekstien kirjoittaminen, valokuvaus, taittaminen, some, verkkosivut)
___ Keittiö- ja salityöt, leipuri
___ Autonkuljettajat ja apukuljettajat
___ Siistijät ja puhtaanapidon tehtävät
___ Kiinteistön huoltomiehet
___ Vahtimestarit
___ Puutarhatyöntekijät
___ Kädentaitojen pajaohjaajan (puupaja tai käsityöpaja) tehtävät
___ Jokin muu, mikä? ______________________________________________
Jatkuu toisella puolella

SELVITYS ASIAKKAAN PALKKATUKIMAHDOLLISUUDESTA SEKÄ MAKSETUISTA
TYÖMARKKINATUKIPÄIVISTÄ

TE-TOIMISTO
Ota ensin yhteys TE-toimistoon ja pyydä virkailijaa selvittämään, onko sinulla 100% palkkatukimahdollisuus.
100% palkkatuki

Ei

Kyllä, 100 %:n palkkatuki (viimeisen 28 kk:n aikana ollut
työttömänä vähintään 24 kk)

KELA
Työttömyyden perusteella maksetun työmarkkinatuen kesto ilmenee viimeisimmästä Kelan tuen saajalle
postittamasta työmarkkinatuen maksuilmoituksesta. Voit myös tulostaa tiedon Kelan
verkkoasiointipalvelusta. Tarvittaessa voit pyytää tiedon Kelan puhelinpalvelusta (p. 020 692 210) tai Kelan
toimistosta.
Työttömyyden perusteella maksettujen työmarkkinatukipäivien lukumäärä:
_____________ kpl

_____ /_____ 202__ (tähän pvm, jolloin Kela ilmoittanut kyseisten päivien määrän)

TIETOJA KYSYTÄÄN SEN SELVITTÄMISEKSI, KUULUUKO ASIAKAS TURUN SEUDUN TST RY:N
TYÖLLISTÄMISTOIMINNAN PIIRIIN. TST:n työtehtävät on suunnattu niille turkulaisille työttömille
työnhakijoille, joilla on 100% palkkatukimahdollisuus sekä työttömyyden perusteella maksettua
työmarkkinatukea vähintään 300 päivää.

Päiväys:
_____.____.2021

Lomakkeen palautusohjeet
Palauta lomake huolellisesti täytettynä joko sähköpostitse tuula.lempinen (ät) tstry.fi, ulla.piippo (ät) tstry.fi
tai susanna.valtanen (ät) tstry.fi. Postitse osoitteeseen Turun Seudun TST ry, Lempinen, Piippo tai Valtanen,
Kanslerintie 19, 20200 Turku. Lomakkeen saatuamme otamme sinuun yhteyttä.
Voit myös tuoda lomakkeen mukanasi saapuessasi etukäteen sovittuun työhaastatteluun. Lomake voidaan
täyttää myös työhaastattelun aikana.
Lisätiedot
Tuula Lempinen, tuula.lempinen (ät) tstry.fi, 044 7007 426
Ulla Piippo, ulla.piippo (ät) tstry.fi, 044 7007 438
Susanna Valtanen, susanna.valtanen (ät) tstry.fi, 040 129 7650
tstry.fi/tyollistaminen/avoimia-tyopaikkoja/

