VÖYRIN

Vöyrin Työrinki
Öurintie 31, 66800 Oravainen
Puh: 06-382 1671, 050-913 5161
www.vora.fi/arbetspoolen

KUNTA

Nuorten ilmoittautumislomake
1. Henkilötiedot

Nimi

Syntymäaika

Osoite, postinumero ja -toimipaikka

Matkapuhelin

Kotipuhelin

Sähköpostiosoite

Äidinkieli:
□ ruotsi

□ ymmärrän ja puhun suomea

□ suomi

□ ymmärrän ja puhun ruotsia

□ kaksikielinen
2. Kulkuneuvo

□ muu kieli, mutta ymmärrän ja puhun:
□ ruotsia
□ suomea

Käytettävissä oleva kulkuneuvo:
□ mopo

3. Alue

□ kyyti

□ auto

Alue, missä tehtävän voi tehdä:

4. Muuta

□ ainoastaan omassa kylässä

□ pyöräilymatkan päässä kotoa (enintään 5 km)

□ enintään 15 km päässä kotoa

□ ei väliä

Mahdolliset allergiat:
Muut asiat, jotka voivat vaikuttaa työntekomahdollisuuksiini (esim. asuntolassa asuminen arkisin, jalkapalloharjoitukset,
leirit, lomamatkat, sairaudet):

Teen töitä mielelläni toisen Työrinkiläisen kanssa (nimi):

5. Huoltajan
allekirjoitus

Jos et ole ennestään mukana Työringissä, tarvitsemme huoltajan allekirjoituksen:
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys

6. Nuoren oma
allekirjoitus

Olen lukenut säännöt.
/

20

Allekirjoitus:

Täytetty lomake jätetään/postitetaan osoitteeseen: Vöyrin Työrinki, Öurintie 31, 66800 Oravainen
Työrinki täyttää:
Tiedot on tarkistettu ja siirretty tietokantaan:
/

20

Allekirjoitus:

Tiedotustilaisuus pidetty:

/

20

Huomautukset:

TÄRKEÄÄ! Työringin viralliset ja epäviralliset säännöt:
- Työrinki on auki toimistoaikana, puh. 06-382 1671 tai 050-913 5161. Sähköpostia voi lähettää osoitteeseen arbetspoolen[at]vora.fi.
- Työringin tarjoamat työt on otettava vastaan, mutta hyväksyttäviä syitä kieltäytyä töistä ovat esimerkiksi säännölliset harrastukset, matkat tai
koulun koeviikot.
- Sinulla on vaitiolovelvollisuus kaikesta, mitä näet ja kuulet työntilaajan luona. Työringillä on vaitiolovelvollisuus yksityiselämästäsi, eli emme anna
sukunimeäsi tai henkilötietojasi työntilaajalle. Annamme työntilaajalle etunimesi vasta sitten kun olet hyväksynyt sinulle tarjotun työn.
- Jos otat vastaan muun kuin Työringin tarjoaman työn, teet sen yksityisesti. Vakuutukset eivät tällöin ole voimassa. Säännöllisiä töitä varten
työntilaaja voi pyytää Työringiltä listan, johon hän merkitsee työkerrat. Työntilaaja lähettää listan Työringille säännöllisin väliajoin, jolloin
vakuutukset myös pätevät.
- Muista markkinoida itseäsi ja Työrinkiä mahdollisille työntilaajille (esimerkiksi ystäville, naapureille, tutuille, sukulaisille ja eläkeläisille).
Työntilaaja saa toivoa tiettyä nuorta, kun he ilmoittavat meille työstä.
- Ilmoita meille heti, jos yhteystietosi, koulusi, sinulle sopivat ajankohdat tai muut tärkeät tiedot muuttuvat. Helpoiten se onnistuu lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen Arbetspoolen[at]vora.fi.
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