ENG-Kesätyöesite

Esitteessä on koottuna tietoa Rakennusinsinööri-, Maanmittari- ja
Koneinsinöörikillan kannatusjäsenyritysten
kesätyömahdollisuuksista tulevalta kesältä.

YIT on johtava rakennusalan yritys Suomessa. YIT luo houkuttelevampia sekä
kestävämpiä kaupunkiympäristöjä rakentamalla ja kehittämällä asuntoja, liiketiloja,
infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. Me YIT:llä rakennamme parempaa
yhteistyötä opiskelijoiden ja alan parhaiden ammattilaisten välille. Löydät meiltä
kaikki ison talon mahdollisuudet – kasvun paikkoja on tarjolla sekä työmaalla että
toimistossa.
Palkkaamme vuosittain noin 850 harjoittelijaa. 97 % harjoittelijapalautteeseemme
vastanneista haluaa työskennellä meillä jatkossakin ja 47 % viime kesän
harjoittelijoista on jatkanut meillä myös harjoittelun jälkeen. Vuoden 2021
harjoitteluhaku on käynnissä 1.12.2020-28.2.2021 ja teemme valintoja koko
hakuajan. Haemme joukkoomme mm. haalari-, työnjohto-, työmaainsinööri- ja
laskentainsinööriharjoittelijoita sekä harjoittelijoita erilaisiin liiketoiminnan
tukitehtäviin.
Lisätietoja YIT:n tarjoamista mahdollisuuksista löydät osoitteesta
http://yitgroup.com/tyopaikat ja kaikki avoimet harjoittelupaikat löydät osoitteesta
https://www.yitgroup.com/fi/toihin-yitlle/avoimet-tyopaikat. Päivitämme
harjoitteluhaun tilannetta YIT:n Instagramiin (@raksaduuni) joka perjantai ja
vastaamme mielellämme kysymyksiin chatissa urasivuillamme
(yitgroup.fi/tyopaikat) koko hakuajan ma ja ke klo 13-15.

A-Insinöörit - ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. Lisätietoja meistä
ja rakennesuunnittelun, rakennuttamisen ja ympäristö- ja yhdyskuntarakentamisen
toimialoistamme: ains.fi. Me A-Insinööreissä autamme asiakkaita onnistumaan
rakentamisen hankkeissa. Kohtaamme toisemme ja asiakkaamme hyvällä ja isolla Aasenteella. Tarjoamme ison suunnittelu- ja konsulttiyrityksen edut, mutta pienen
talon ennakkoluulottomuuden, innon ja tilaa vaikuttaa yritykseen ja koko
toimialaan.
Tarjoamme harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja useilla paikkakunnilla Suomessa.
Mainitse hakulomakkeella, millä paikkakunnalla toivoisit työskenteleväsi ja kerro
itsestäsi sekä kesätyötoiveistasi lisää, niin katsomme millainen kesätyö voisi sopia
sinulle. Etsimme kesäharjoittelijoiksi aikaansaavia, innostuneita tekniikan alan
tulokkaita, jotka haluavat kasvaa asiantuntijoina yhdessä kokeneempien kollegojen
ja asiakkaiden kanssa. Saatat jäädä meille pitemmäksikin aikaa.
https://www.ains.fi/
Kesätyöhaku on auki 30.11.2020-28.2.2021. Käymme hakemuksia läpi heti niiden
saapuessa, joten älä turhaan viivyttele. Hakemaan pääset osoitteessa
www.ains.fi/ura. Toivomme hakemustasi ihan viimeistään 28.2.2021. HR-tiimimme
vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi sähköpostilla rekrytointi@ains.fi.

ABB on johtava globaali teknologiayritys. Vauhditamme yhteiskunnan ja
teollisuuden muutosta tuottavamman ja kestävämmän tulevaisuuden
saavuttamiseksi. ABB yhdistää ohjelmistot sähköistyksen, robotiikan, automaation ja
liikkeen portfolioonsa. Näin hyödynnämme teknologian mahdollisuudet
suorituskyvyn nostamiseksi uudelle tasolle. Jo yli 130 vuotta menestyksekkäästi
toimineen ABB:n tärkein voimavara on sen 110 000 ammattilaista yli 100 maassa.
Kotisivut:

https://new.abb.com/fi

Palkkaamme vuosittain satoja kesätyöntekijöitä ABB:lle mielenkiintoisiin tehtäviin ja
ensi vuoden hakuaika, 1.1.-28.2.2021, lähestyykin jo kovaa vauhtia. Kesätöistä
ABB:llä voit lukea lisää alla olevasta linkistä.
Linkki hakuun:
https://new.abb.com/fi/uralle/uramahdollisuudet/opiskelijat/kesatyo
Hakuaika:
1.1.-28.2.2021
ABB is a leading global technology company that energizes the transformation of
society and industry to achieve a more productive, sustainable future. By connecting
software to its electrification, robotics, automation and motion portfolio, ABB
pushes the boundaries of technology to drive performance to new levels. With a
history of excellence stretching back more than 130 years, ABB’s success is driven by
about 110,000 talented employees in over 100 countries.
Web site:

https://new.abb.com/fi

Each year at ABB we hire hundreds of summer interns, and the application period
(1.1.-28.2.2021) is approaching quickly. You can read more about our summer
internship possibilities from the link below.
Application link:
https://new.abb.com/fi/en/careers/opportunities/students/summerjob
Application period:
1.1.-28.2.2021

AFRY on kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointiyhtiö. Tuemme asiakkaitamme
kestävän kehityksen ja digitalisaation edistämisessä. Olemme 17 000 sitoutunutta
asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville infra-,
teollisuus- ja energiasektoreilla ympäri maailman.
Kotisivut:

https://afry.com/fi-fi

AFRYllä on auki 22 AFRY Future Stars -harjoittelupaikkaa. Kesätöistä sekä osaaikatöistä koostuva ohjelma alkaa toukokuussa 2021 ja kestää vuoden. Ohjelma
sisältää neljä Training Day -teemapäivää, joiden teemoista voit lukea
verkkosivuiltamme. Lisäksi liiketoimitayksiköt avaavat omia kesätyö- ja
harjoittelupaikkoja tarpeidensa mukaan. Kaikki avoimet työpaikat ilmoitetaan
nettisivuillamme sekä LinkedInissä (AFRY). Intagramissa meitä voi seurata
@afry.suomi
Linkki hakuun:
Lisätietoja:
Hakuaika:

https://afry.com/fi-fi/ura-afrylla/avoimet-tyopaikat
https://afry.com/fi-fi/stars
1.11.2020-15.1.2021

Avara on Suomen johtava asuinkiinteistösijoittamisen strateginen kumppani.
Asiakkaitamme ovat Avara-kotien asukkaat sekä kotimaiset ja kansainväliset
ammattimaiset kiinteistösijoittajat. Olemme asiantuntijayritys, joka vastaa
valtakunnallisesti noin 1,2 miljardin euron arvoisen asuinkiinteistöomaisuuden
johtamisesta, kehittämisestä ja arvon kasvattamisesta sekä noin 8 000 vuokraasuntoa kattavan kiinteistövarallisuuden johtamisesta, vuokrauksesta ja ylläpidosta
Suomessa.
Vuonna 2021 tarjoamme 2 kesätyöpaikkaa vuokrausasiantuntijan tehtäviin touko/kesäkuusta elo-/syyskuun loppuun. Nettisivumme löytyvät osoitteesta
https://www.avara.fi/ ja tulevista kesätyöpaikoista tiedotamme tarkemmin kevään
aikana killan sähköpostilistalla.

Boost Brothers Oy on jo toista vuotta peräkkäin Suomen nopeimmin kasvava
rakennuttamisen palveluita tarjoava yritys. Olemme innovatiivinen toimija, jonka
missiona on viedä rakennusalan tuottavin tieto käytäntöön.
Kotisivut:

https://boostbrothers.fi/

Boostin vuoden 2021 Fast Track-harjoitteluohjelman haku on nyt käynnissä!
Etsimme motivoituneita, tulevaisuuden rakennuttamisen asiantuntijoita
monipuolisiin työtehtäviin. Ohjelma starttaa 2021 huhtikuussa ja paikkoja on
rajatusti. Hae siis mukaan kehittämään rakennusalaa huippuosaajien joukkoon!
Hakuaika päättyy 31.1.2021. Lisätietoja ohjelmasta ja hausta löydät Boost Brothers
Oy:n nettisivuilta.
Linkki hakuun:
Hakuaika:

https://boostbrothers.fi/avoin_tyopaikka/fast-track-harjoittelija/
1.12.2020 – 31.1.2021

Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo, joka tarjoaa myös
rakentamista, saneeraamista ja kunnossapitoa tukevia palveluja. Kannamme
vastuun paitsi hyvästä asiakaspalvelusta, myös toimitusten aikatauluista ja kaluston
ja palveluiden ensiluokkaisesta laadusta. Haluamme lisätä asiakkaidemme
tehokkuutta ja tuottavuutta työmaapalveluiden ja digitaalisten ratkaisujen avulla.
www.cramo.fi
Suunnittelija:
- Työsisältö sovitetaan osaamisen mukaan, työtehtäviä löytyy
haalariharjoittelusta hieman yleistä rakennusalan kokemusta vaativiin
suunnittelu- ja laadunvalvontatehtäviin.
- Työmaan kosteusmittaus-, putoamissuojaus-, lämmitys-, kuivatus- ja
pölynhallintasuunnitelmien tekeminen.
Laadunvalvoja / asentaja:
- Työsisältö sovitetaan osaamisen mukaan, työtehtäviä löytyy
haalariharjoittelusta hieman yleistä rakennusalan kokemusta vaativiin
suunnittelu- ja laadunvalvontatehtäviin.
- Kosteusmittausten, olosuhdehallinnan mittausten, lämmitysten ja kuivausten
asennus- tai laadunvalvontatehtävät.
www.cramo.fi
Suunnittelijan tehtävästä antaa lisätietoa Suunnittelupäällikkö Niclas Johansson, Puh
+358 40 660 9514, E-mail niclas.johansson@cramo.com.
Laadunvalvojan / asentajan tehtävästä antaa lisätietoa Asennuspäällikkö Henri
Tavaststjerna Puh +358 40 671 1178, E-mail henri.tavaststjerna@cramo.com
Kesätyöpaikkojen hakuaika 1-3/2021.

FCG on Suomen suurimpia konsulttiyrityksiä. Suunnittelemme toimivampia
rakennettuja ympäristöjä kotimaassa ja ympäri maailmaa. Missiomme Hyvän
elämän tekijät on tae sille, että olemme sitoutuneet edistämään vastuullisuutta ja
kestävää kehitystä toiminnassamme. Meillä saa tehdä monipuolisia
asiakasprojekteja ja kiinnostavan haastavia tehtäviä. Oman osaamisen kehittäminen
on luonnollinen osa jokaisen tehtävänkuvaa ja meillä pääsee aidosti vaikuttamaan
oman työnsä sisältöön!
Tietoja kesätyöpaikoista päivitetään alkuvuoden aikana
kotisivuillemme www.fcg.fi/toihin-meille
Kotisivumme: www.fcg.fi/
Töihin meille: www.fcg.fi/toihin-meille

Finnmap Infralla suunnitellaan laadukkaat tulevaisuuden yhdyskunnat ja
liikenneverkot. Ammattitaitoomme kuuluu väylä- ja maanalaiset suunnittelukohteet
esiselvityksistä detalji -tason mallintamiseen.
Etsimme geo-, vesihuolto-, silta ja infrasuunnittelun avustaviin tehtäviin opiskelijoita
kesäksi sekä ympäri vuoden. Suunnittelualat toimivat meillä saumattomasti yhteen
ja suuntautumista voi kehittää oman kiinnostuksen mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä
sinua kiinnostavan alan osastopäällikköön lähettämällä hakemus ja CV.
Tutustu töihimme ja työyhteisöömme osoitteessa https://finnmapinfra.fi/me/#toissa-finnmapissa

Fortumissa ajamme muutosta, jolla on merkitystä. Olemme eurooppalainen
energiayhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä
älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen.
Kesärekrytointikampanjamme Summer Energy käynnistyy pian! Haku Fortumin
kesätyöpaikkoihin on auki 4.1.-31.1.2021. Rekrytoimme jälleen yli 100
kesätyöntekijää ensi vuodelle. Suurin osa tehtävistä keskittyy Espooseen, Riihimäelle
sekä Loviisaan. Haemme kesätöihin opiskelijoita hyvin erilaisilla taustoilla ja kaikki
paikkamme eivät suinkaan ole suunnattu loppuvaiheen opiskelijoille. Kesätyöpaikat
ovat loistava tapa päästä tutustumaan paremmin energia-alaan ja meihin
työnantajana. Niiden kautta avautuu myös monesti mahdollisuus jatkaa
työskentelyä opintojen ohella, tai vaikkapa lopputyön parissa.
Uskomme avoimeen johtamiseen ja siihen, että turvallisen ja innostavan
työympäristön luomalla autamme työntekijöitämme tekemään parhaansa. Lisää
tietoa meistä, sekä linkin avoimiin tehtäviin löydät sivuiltamme www.fortum.fi/ura
ja www.fortum.fi/SummerEnergy.
At Fortum we drive change where it matters. We are a European energy company
providing our customers with electricity, gas, heating and cooling as well as smart
solutions to improve resource efficiency.
Our annual summer trainee recruitment campaign Summer Energy will kick off
shortly! You can apply to our trainee positions during January, 4.1.2021-31.1.2021.
We are recruiting over 100 summer trainees for 2021. Most of the jobs are in Espoo,
Riihimäki and Loviisa but also in other locations around Finland. We are looking for
students with varying backgrounds and you can also be in the beginning of you
studies to apply. We offer you a great possibility to learn about energy sector and
about us as an employer. Summer jobs are also a great way to start your career at
Fortum. Many of our trainees continue to work with us after the summer as parttime while continuing studies or to start their master’s thesis work.
We believe in Open Leadership and in creating a safe and inspiring work
environment and company culture that help our people to do their best. To read
more about us and our open positions, visit www.fortum.com/careers or
www.fortum.com/SummerEnergy

Granlund on vuonna 1960 perustettu, kokonaan työntekijöidensä omistama
kiinteistö- ja rakennusalan konserni. Toimialojamme ovat talotekninen suunnittelu,
energia- ja kiinteistöalan konsultointi, rakennuttaminen, kiinteistöjohtamisen
ohjelmistot sekä isännöinti. Meillä on töissä yli 1000 asiantuntijaa 23 paikkakunnalla
Suomessa ja mukaan mahtuu vielä!
Kotisivut:

https://www.granlund.fi/

Palkkaamme mieluusti opiskelijoita ja uransa alkuvaiheessa olevia osaajia.
Suhtaudumme harjoittelijoihin tulevina työntekijöinä, siksi opiskelijat halutaan
oikeisiin hommiin mukaan heti alusta lähtien. Meillä on tarjolla harjoittelupaikkoja
esimerkiksi näiden alojen opiskelijoille: LVI-tekniikka, energiatekniikka,
ympäristötekniikka, rakennetekniikka ja kiinteistötalous. Granlundin kesätyöhaku on
käynnissä 23.11.2020–21.2.2021.
Linkki hakuun:
Hakuaika:

https://www.granlund.fi/ura/opiskelijat/
23.11.2020–21.2.2021

Oletko sinä yksi meistä ensi kesänä?
Tuotamme Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja
jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme
kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun. www.hsy.fi
Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä, mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti ja
työskennellä merkittävässä ympäristöalan organisaatiossa yhteiskunnallisesti
tärkeiden asioiden parissa. Meillä saat tehdä työtä puhtaan ja kestävän
kaupunkielämän edistämiseksi yhdessä muiden työkavereiden kanssa.
https://www.hsy.fi/hsy/hsy-tyonantajana/
Meillä työskenteli viime kesänä reilu 60 kesätyöntekijää. Saimme kesätyöntekijöiltä
positiivista palautetta etenkin lämpimästä vastaanotosta osaksi yhteisöä, hyvästä
perehdytyksestä ja monipuolisista tehtävistä. Meille on tärkeää, että jokainen
kesätyöntekijämme saa hyvän kesätyökokemuksen. Oletko sinä yksi meistä ensi
kesänä? Kesätyöpaikkamme 2021 avataan haettaviksi 25.1.2021. Haluaikaa on
14.2.2021 asti. https://www.hsy.fi/tyopaikat
Tutustu työpaikkoihimme ja kesätyökokemuksiin Instagram-tilillämme
@hsymeillätöissä https://www.instagram.com/hsymeillatoissa/ sekä sivuillamme
https://www.hsy.fi/hsy/tyontekijatarinat/tyontekijatarinatlistaus/?tag=Kes%c3%a4ty%c3%b6ntekij%c3%a4t

Kiinko on kiinteistö- ja rakentamisalan johtava kouluttaja. Olemme vahvasti mukana
alan tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Koulutuksissamme muutamme uusimman
tiedon nykyisten ja tulevien ammattilaisten osaamiseksi – taidoksi ja toiminnaksi.
www.kiinko.fi

Metsä Groupissa tehdään kasvavaa, tulevaisuuden liiketoimintaa! Keskitämme
pitkän linjan puu- ja kuituosaamisemme niihin tuotteisiin, joissa kuulumme
toimialan kirkkaaseen kärkeen. Liiketoimintamme ytimessä ovat puunhankinta ja
metsäpalvelut, puutuotteet, sellu, kartonki sekä pehmo- ja tiivispaperit.
Palkkaamme kesäksi 2021 jälleen useita satoja kesätyöntekijöitä. Metsä Groupissa
on tilaa monien alojen osaajille, myös ensimmäisten vuosien opiskelijoille. Valtaosa
kesätöistä painottuu tuotantoon, kunnossapitoon ja metsäpalveluihin, mutta tarjolla
on myös monia toimistohommia eri funktioissa. Tarjoamme haastavia ja
monipuolisia työtehtäviä, turvalliset työolosuhteet sekä hyvät mahdollisuudet oman
osaamisen kehittämiseen.
Katso videolta konetekniikan opiskelijan kokemuksia kesätöistä parin vuoden takaa.
Tutustu kesätöihimme myös verkkosivullamme: www.metsagroup.com/kesatyot ja
hae paikkaa 28.2.2021 mennessä!

Kiinnostaako työ Maan ja avaruuden välillä?
Maanmittauslaitos tekee maanmittaustoimituksia, tuottaa kartta-aineistoja sekä
ylläpitää rekistereitä kiinteistöjen ja huoneistojen tiedoista. Teemme myös
kansainvälisesti arvostettua paikkatietoalan tutkimusta. Etsimme jatkuvasti
joukkoomme uusia osaajia!
Palkkaamme vuosittain noin 100 kesätyöntekijää 35 eri paikkakunnalle ympäri
Suomen. Harjoittelijoita työllistyy niin maanmittaustehtäviin, sovelluskehitykseen
kuin asiakaspalveluun. Muutamia paikkoja on myös tutkimuspuolella. Suurimpaan
osaan paikkoja ei tarvita aiempaa työkokemusta – soveltuvat opinnot ja halu oppia
ovat tärkeämpiä. Harjoittelujen kieli on tehtävästä riippuen suomi tai ruotsi.
Tulevan vuoden kesätyöhaku on 11.1.–12.2.2021 ja työt ajoittuvat pääosin
huhtikuun ja lokakuun välille. Ilmoitamme kaikista avoimista työpaikoistamme
Valtiolle.fi-palvelussa sekä nettisivuillamme osoitteessa
http://maanmittauslaitos.fi/tyopaikat. Kannattaa myös seurata meitä Instagramissa:
@maanmittaus. Tervetuloa meille töihin!

NCC on yksi johtavista rakentamisen, kiinteistökehityksen ja infrastruktuurin
yrityksistä Pohjoismaissa. Liikevaihtomme oli vuonna 2019 noin 5,5 miljardia euroa
ja henkilöstön määrä noin 15 500. NCC:n osakkeet on noteerattu Tukholman
NASDAQ OMX -pörssissä. Suomessa meitä NCC:läisiä on noin 1 700.
Kotisivut:

https://www.ncc.fi/

Rakentaminen on monipuolista yhteistyötä hankkeiden osapuolten ja tekijätiimien
kesken. NCC:n keskustelevassa, kannustavassa ja kehittyvässä ilmapiirissä luodaan
hyvät onnistumisen edellytykset kaikille. Uusien hankkeiden myötä meillä on
kiinnostavia uramahdollisuuksia sekä kokeneille ammattilaisille että tulevaisuuden
tiimipelaajille. Harjoittelijahakumme on alkanut ja jatkuu 15.2.2021 asti.
Linkki hakuun:
Hakuaika:

https://www.ncc.fi/tule-toihin/opiskelijat/
15.2.2021 asti

Ramboll on johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys.
Tarjoamme kesätöitä ja harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Myös opinnäyte- ja
diplomitöiden tekeminen meille on suosittua ja tuemme sitä. Kesätyön tai
harjoittelun jälkeen moni jää meille tunti- tai osa-aikaisiin tehtäviin. Joustavana
työnantajana huomioimme opiskelujen ja työn yhteensovittamisen.
Kesällä 2020 meillä työskenteli 75 kesäharkkaria eri puolilla Suomea.
Kesäharkkareiden palautekyselyyn vastanneista kaikki olivat tyytyväisiä
työnohjaukseen, 98 prosenttia koki työtehtävänsä olleen mieluisia ja 96 prosenttia
suosittelisi meitä työnantajana.
Kesäharjoittelupaikkamme vuodelle 2021 löydät fi.ramboll.com/kesatyo. Hae heti,
mutta viimeistään 21.2.2021.

NRC Group on Pohjoismaiden johtava raideinfra-alan toimija, joka työllistää noin 2
000 ammattilaista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. NRC Group luo ihmisiä ja
yhteiskuntaa liikuttavaa infraa, joka ylittää odotukset niin tänään kuin huomennakin,
ja tarjoaa laaja-alaisesti palveluita koko infrastruktuurin elinkaarelle. NRC Group
Finland on Suomen suurin radanrakentaja ja yksi suurimmista raideinfran
kunnossapitäjistä. Suomen maayhtiössä työskentelee noin 1000 henkeä.
Haluaisitko työskennellä kesän ajan mielenkiintoisilla projekteilla paremman
huomisen puolesta? Palkkaamme joka kesä kymmeniä kesätyöntekijöitä. Meillä on
hommia kaikissa opintojen vaiheessa oleville. Kesätyöntekijämme työskentelevät
pääasiassa erilaisissa rakennus- ja sähköalan sekä kunnossapidon tehtävissä.
NRC Groupin nettisivut: https://nrcgroup.fi/
Kesätyösivut: https://nrcgroup.fi/ura/kesatyo/
Julkaisemme vuoden 2021 kesätyöpaikat kesätyösivullamme ja
työpaikkailmoituskanavissa joulukuun aikana. Pysy siis kuulolla! Voit seurata meitä
myös Instagramissa, jossa tiedotamme, kun paikat tulevat hakuun:
https://www.instagram.com/nrcfinland/

Reagle tuo paikallisille kiinteistömarkkinoille uuden palvelumallin, jossa yhdistyy
institutionaaliset toimintatavat ja yrittäjähenkisyys. Käyttämällä nykyaikaista ja
konkreettista lähestymistapaa, tarjoamme neuvonantoa kiinteistötransaktioissa sekä
yritysten strategisissa hankkeissa.
Yhdistämällä laajan asiantuntemuksen, ammattitaidon sekä kokonaisvaltaisen
ymmärryksen asiakkaidemme tarpeista, pyrimme olemaan ensisijainen
neuvonantajanne ei-strategisissa kiinteistöomistuksissa.
Ensi kesän kesätyöpaikoista ei ole julkaistu vielä yksityiskohtia, mutta innokkaat
hakijat voivat kysellä asiasta Henri Hakalalta (henri.hakala@reagle.fi +358 41 506
3101) tai Alexander Doepelilta (alexander.doepel@reagle.fi +358 50 305 3409).

Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden tutustua kiinteistö- ja rakennusalan
monipuolisiin työtehtäviin kesätöiden merkeissä toimipisteissämme ympäri
Suomen. Kesätyöhakumme käynnistyi 25.11.2020 ja jatkuu 31.3.2021 saakka.
Haemme kesätyöntekijöitä mm. rakennesuunnitteluun, LVI- ja sähkösuunnitteluun,
arkkitehtuuriin ja kuntotutkimuksiin. Lue lisää paikoista ja kesätyöhaustamme
osoitteessa www.vahanen.com/kesätyö ja katso kesätyövideomme täällä:
https://youtu.be/Qej6-vTZl1k
Vahanen-yhtiöt on kiinteistö- ja rakennusalan konsulttikumppani. Tarjoamme mm.
suunnitteluun, rakennuttamiseen ja valvontaan, tutkimuksiin ja tarkastuksiin,
energiaan sekä ympäristöön liittyviä palveluita. Lisätietoja osoitteessa
www.vahanen.com.

Rudus on näkyvästi mukana siellä missä rakennetaan taloja, teitä, siltoja ja pihoja.
Toimintamme ytimen muodostavat betoni, betonituotteet, erilaiset kiviainekset ja
kierrätys. Panostamme rakentamisen laatuun ja kannamme vastuun myös
ympäristöstä. Meillä arvostetaan erityisesti rehtiä meininkiä, yhteistyökykyä ja
ahkeruutta. Palvelemme Suomen, Baltian ja Venäjän asiakkaitamme noin 1070
ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 363 miljoonaa euroa.
Kuulumme kansainväliseen CRH-rakennusmateriaalikonserniin.
Kotisivut:

https://www.rudus.fi/

Kesätyöhakumme aukeaa kevään 2021 aikana. Tarkkaa tietoa päivämääristä tai
avautuvista tehtävistä ei vielä täysin ole, mutta edellisenä vuotena rekrytoimme
esimerkiksi:
Pk-seudulle useita laadunvalvojia eri tehtaille, Tuusulaan maisematuotteiden
myyjän, Nurmijärven infratehtaalle lähettämön ja hallin työnjohtajan, Nurmijärven
tehtaalle elementtityöntekijöitä, Tampereelle maisematuotteiden valmistamisen
kesätyöntekijöitä, Tampereelle palveluneuvoja, jossa teknisestä osaamisesta on
paljon hyötyä
Lisäksi rekrytoimme esim. Ouluun, Turkuun, Lappeenrantaan, Poriin, Vaasaan ja
Kuopioon edellä olevien kaltaisiin tehtäviin useita kesätyöntekijöitä. Tarkkaile
työnhakusivustoamme ja hae meille keväällä 2021 kesätöihin!
Linkki kesätöihin: https://www.rudus.fi/rudus-yrityksena/tyopaikat
Hakuaika:
Ei vielä tiedossa, keväällä 2021

Skanska on yksi maailman johtavista rakentamis- ja projektikehityspalveluita
tarjoavista yrityksistä. Tule rakentamaan kanssamme parempaa yhteiskuntaa! Lisää
kotisivuiltamme https://www.skanska.fi
Skanska Oppiva -harjoitteluohjelmassa pääset kehittämään omaa osaamistasi ja
selvittämään omia kiinnostuksen kohteitasi sekä saat oman alan työkokemusta.
Oppiva on 3-vuotinen ohjelma. Oppiva -haku on 15.12.2020 – 17.1.2021. Esimerkiksi
haemme Oppivaa Toimitilaprojektikehitykseemme.
Toimitilaprojektikehityksessä hankeideasta kehitetään maanhankinnan,
kaavoituksen, suunnittelutyön, vuokrauksen ja rakennuttamisen kautta
ainutlaatuinen kiinteistö, jossa vuokralaisten eli asiakkaidemme on hyvä tehdä töitä
ja menestyä. Markkinointi, viestintä ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen
toteuttaminen ovat myös erottamaton osa hankkeitamme. Arvoketjussamme on siis
useita eriluonteisia tehtäviä, ja Oppivana pääset antamaan panoksesi useampaan
niistä. Yhdeksänhenkinen tiimimme on nuori ja asialleen omistautunut. Meillä on
tilaa muuntautumiskykyiselle tulevaisuuden kiinteistögurulle, joka on luonteeltaan
mutkaton ja hallitsee englannin kielen sujuvasti. Lisätietoja Oppivasta
löydät https://www.skanska.fi/oppiva.
Kesän 2021 kesätyöhaku aukeaa maaliskuussa. Löydät lähempänä lisätietoja:
https://www.skanska.fi/tietoa-skanskasta/toihin-meille/opiskelijoille/kesatyo/

Me T2H:lla rakennamme Ihania koteja pääkaupunkiseudulle ja Pirkanmaalle. T2H on
perustajaurakoitsija, mikä tarkoittaa, että yhtiömme sekä hankkii tontin että
suunnittelee, markkinoi ja rakentaa asuntokohteen itse. Olemme kasvaneet tasaisen
vahvasti perustamisesta, vuodesta 2010, lähtien ja henkilöstömme koostuu yli 160
ammattilaisesta. Hankkeissamme työskentelee alihankintayritykset mukaan lukien
noin 800 työntekijää. t2h.fi
Meillä hyvien tyyppien rekry on auki 365 päivää vuodessa. Tarjoamme vastuullisia
tehtäviä niin työnjohdossa, hankinnassa, hankekehityksessä, projektin johdossa,
myynnissä ja markkinoinnissa kuin kiinteistöjuridiikassa ja hallinnossakin.
Kesätyöhakumme aukeaa tammikuussa, ja etsimme kesätöihin erityisesti
työnjohtoharjoittelijoita. Työnjohtoharjoittelijana tehtävänäsi on antaa edellytykset
laadukkaalle ja suunnitelmalliselle rakentamiselle yhdessä kokeneemman
työnjohtomme kanssa. Pääset oppimaan niin ihmisten kuin asioiden johtamista:
vastaat työvaiheiden aikataulusta ja suunnittelusta, rakennustyön
laadunvalvonnasta sekä yhteistyöstä alihankkijoiden kanssa. Laadukkaan
rakentamisen lisäksi kustannustenhallinnan sisäistäminen on tärkeä osa
tehtävänkuvaasi. ura.t2h.fi

Weladolaiset ovat rakennetun ympäristön artisaaneja. Toimimme asiakkaidemme
edustajina ja asiantuntijoina infra-, teollisuus- ja kiinteistörakennuttamisen
hankkeissa kaikissa hankkeen vaiheissa. Työmme on tuoda asiantuntijat ja tekijät
yhteen ja muovata rakennetun ympäristön unelmista totta. Kotisivu: www.welado.fi
Welado palkkaa 20 kesätyöntekijää vastaamaan pääosin rata- ja tiehankkeiden
rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvistä tehtävistä. Tarjoamme mahdollisuutta
tutustua ja oppia näihin työtehtäviin konkareiden kouluttamina ja mentoreiden
opastamina. Kesätyöt asettuvat ajalle 1.5. – 30.8.2020 tai sopimuksen mukaan,
lisätietoja osoitteessa https://www.welado.fi/tyopaikat/.
Hakuaikamme on 16.12.2020-31.1.2021.

RIL julkaisee tietoa teekkareiden kesätyöhausta!
Vuosi sitten teekkareista yli 25 % aloitti kesätöiden hakemisen jo ennen
vuodenvaihdetta, ja tammikuun loppuun mennessä hakemuksia oli tehnyt jo lähes
60 %. Tämä selviää RILin toteuttamasta vuoden 2020 kesätyökyselystä. Kyselyssä
kerättiin tietoa rakennetun ympäristön alan teekkareiden kesätöistä, työtehtävistä
ja palkkauksesta. Kyselystä selviää myös mitkä olivat vuoden houkuttelevimmat
työnantajat sekä kuinka teekkareiden kesätyöpalkat vastasivat RILin
teekkaripalkkasuositusta. Tutustu siis vuoden 2020 kesätyökyselyn tuloksiin RILin
jäsensivuilla ja hyödynnä niitä kesätyönhaussa!
Merkkaa myös kalenteriisi RILin järjestämä urawebinaari tiistaina 26.1.2021, jossa
aiheena ovat työelämän taidot sekä vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa. Lisätiedot ja
ilmoittautumisen löydät täältä.

WSP on eri osaamisaloja yhdistelevä suunnittelu- ja konsultointiyritys. Luomme
yhdessä asiakkaidemme kanssa kestävää tulevaisuuden elinympäristöä. Yli 650
asiantuntijaamme eri puolilla Suomea johtaa ja konsultoi projekteja sekä
suunnittelee ja muotoilee rakennettua ympäristöä viihtyisäksi.
Tarjoamme kesätöitä vuosittain kymmenille opiskelijoille ympäri Suomen.
Kesätöihin otamme pääasiassa jo opinnoissa pidemmälle edenneitä 2. − 3.
vuosikurssin opiskelijoita.
Panostamme erityisesti perehdytykseen ja tavoitteenamme on tarjota alan paras
kesätyökokemus. Opiskelijoiden positiiviset kokemukset näkyvät muun muassa
vuosittain toteutettavan Vastuullinen kesäduuni -kyselyn tuloksissa, jossa olemme
sijoittuneet kärkipaikoille jo toista vuotta peräkkäin.
Kesätyöpaikat vuodelle 2021 on avattu ja ovat avoinna 15.2.2021 asti.
Mahdollisuuksia mm. Siltasuunnittelussa, Infrasuunnittelussa, Rakennetekniikassa,
Korjausrakentamisessa, Rakennuttamispalveluissa, Geosuunnittelussa sekä
Maisema-arkkitehtuurissa.
Kesätyöpaikat 2021
www.wsp.com/opiskelijoille
Tutustu WSP:n videoiden kautta.

Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut opiskelijoille
JobTeaser korvaa Aalto CareerWebin
Kaikki uudet työpaikkailmoitukset julkaistaan vain JobTeaserissa marraskuun lopulta
lähtien. Myös tapahtumamme, henkilökohtaiset neuvonta-ajat sekä Career Guiden
työnhaun ja urasuunnittelun sisällöt ovat JobTeaserissä. Kirjaudu jo nyt palveluun ja
täydennä profiilisi. JobTeaser on tulossa myös suomeksi ja ruotsiksi. Tarjoamme
mahdollisuuden kysyä neuvoja maanantaisin klo 15-16 aina joulukuun 14. päivään
asti Teamsissa. Lue lisää. (https://aalto.jobteaser.com/en/backend/events/85359how-to-target-your-job-hunting-for-a-master-s-thesis-or-an-internship)

Harjoittelu- ja kesätyöpaikan hakuaika lähestyy
Useat alan yritykset ilmoittavat yliopistoharjoitteluun soveltuvat työtehtävät
avoimeksi jo heti uuden kalenterivuoden alussa. Ole aktiivinen, tutustu
harjoittelukurssien suoritusvaatimuksiin ja seuraa alasi harjoittelupaikkojen
hakuilmoituksia. Harjoittelupaikkaa kannattaa hakea jo vuoden alkuvaiheessa.
Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelija saa työharjoittelusta opintopisteitä
suorittamalla ohjeiden mukaisesti oman alan työharjoittelua ja harjoittelukursseja.
Harjoittelun laajuus sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa on 1-5
op. Kandidaattiharjoittelusta löydät lisätietoa kurssikoodilla ENG-A2000 (Harjoittelu
insinööritieteissä) ja maisteriharjoittelusta kurssikoodilla ENG-E1010 (Practical
training). Harjoittelukurssit sijoittuvat kummassakin tutkinnossa tutkinnon vapaasti
valittaviin opintoihin.
Tukea työnhakuun ja lisätietoa harjoittelusta on saatavilla useilta verkkosivuilta,
mm. https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu ja Aallon ura- ja
rekrytointipalvelut (https://into.aalto.fi/x/bYMr) sekä Aalto Talent Expo Online
virtuaalitapahtumassa 12-14.1.2021, mistä lisätietoa:
https://www.aalto.fi/fi/yhteistyo/summer-job-day-tapahtuma

