Yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia Stora Enson vuoden 2022 kesätyöpaikoista

Onko kesätyöntekijöillä korttivaatimuksia, esim. työturvallisuus, tulityö, EA?
•

Useissa, esimerkiksi tuotannon kesätyötehtävissä, työturvallisuuskortti on vaatimus. Emme
kuitenkaan edellytä, että valitulla kesätyötekijällä on työturvallisuuskortti voimassa tai
suoritettu ennen kesätyön alkua (ellei työpaikkailmoituksessa tätä erikseen ole mainittu).
Mikäli työturvallisuuskortti vaaditaan ja valitulla kesätyöntekijällä ei ole työturvallisuuskorttia
kesätyösuhteen alkaessa, mahdollistamme tähän koulutuksen. Muut vaatimukset
(esimerkiksi tulityökortti, ensiapukoulutus) mainitaan työpaikkailmoituksessa, mikäli niitä
edellytetään tehtävässä.

Milloin kesätyöhaku alkaa ja päättyy?
•

Osassa tehtävistä kesätyöhaku alkoi joulukuussa, osassa tammikuun aikana. Hakuaika
päättyi usean tehtävän kohdalla 31.1.2022, mutta vielä on monia kesätyöhakuja, joissa
hakuaika päättyy esimerkiksi 13.-15.2. tai 28.8. Yksittäisia hakuja saattaa tulla auki vielä
kevättalven aikana.

Pystyykö teidän järjestelmässänne hakemaan eri paikkoihin eri hakemuskirjeillä? Hain jo yhteen
paikkaan ja kiinnitin huomiota, että tuo kyseinen hakukirje tallentui profiiliini.
•

Kun haet ensimmäistä kertaa Stora Enson tehtävään, luot itsellesi profiilin
järjestelmäämme. Jos lisäät tähän profiiliin hakemuskirjeen, näkyy se kaikissa hauissa,
joihin olet hakenut. Kesätyötehtävien kohdalla lisäämme kuitenkin hakemuskirjettä varten
myös erillisen vastauskohdan, johon voit liittää tai kirjoittaa kohdennetun hakemuskirjeen
kyseiseen tehtävään. Voit myös myöhemmin muokata profiilissasi olevaa hakemuskirjettä,
mikäli haluat.

Voiko työsuhdetta jatkaa kesän jälkeen?
•

Tämä on mahdollista. Joskus työsuhdetta jatketaan osa- tai kokoaikaisesti kesätyösuhteen
jälkeen. Mikäli pohdit tätä mahdollisuutta, kannattaa tästä keskustella esihenkilösi kanssa.

Hain kesätyöpaikkaa jo pari viikkoa sitten. Tekee mieli avata hakemus uudelleen ja tarkastaa se
vielä onko se suositusten mukainen. Kannattaako se, jos hakemuksia luetaan jo hakuaikana?
•

Rekrytoijat ja rekrytoivat esihenkilöt näkevät järjestelmässä, mikäli hakija on käynyt
päivittämässä hakemustaan. Hakemus kannattaa päivittää, jos hakuaikana tietoihin tulee
muutoksia tai muuta päivitettävää. Jos kyseessä on tehtävän kannalta erittäin oleellinen
muutos, voit myös halutessasi soittaa työpaikkailmoituksessa mainitulle yhteyshenkilölle ja
tuoda tämän esiin varmistaaksesi, että hakija-arvioinnista vastaavalla on ajantasaiset tiedot
hakija-arviointia tehdessä.

Ovatko työvuorot vuorotyötä? Kaksi- vai kolmivuorotyötä?
•

Esimerkiksi osa tuotannon tehtävistä tehdään vuorotyönä. Työpaikkailmoituksissa usein
mainitaan, millaista mahdollista vuorotyötä tehtävä sisältää – kannattaa siis aina lukea
työpaikkailmoitus tarkkaan. Mikäli työpaikkailmoituksessa ei ole tätä mainittuna, mutta
pohdit, saattaisiko työ olla vuorotyötä, suosittelemme olemaan yhteydessä ilmoituksessa
olevaan yhteyshenkilöön ja kysymään lisätietoja.

Teidän hakulomakkeessanne kysytään suosittelijaa. Tarkoitetaanko sillä teidän yrityksenne
sisäistä suosittelijaa vai omia suosittelijoita aiemmista työsuhteista?
•

Hakulomakkeessa kohdalla ”Työntekijän suositus” tarkoitetaan Stora Ensolla
työskentelevää henkilöä. Jos siis joku Stora Ensolta on suositellut sinulle kyseistä tehtävää,
voit tuoda sen tässä kohtaa esiin.

Pystyykö Stora Ensolla tekemään opinnäytetyön?
•

Tämä on mahdollista. Mikäli toiveenasi on tehdä opinnäytetyö, voit tuoda tämän
hakemuskirjeessäsi esiin. Jos tulet valituksi tehtävään, opinnäytetyön tekemisestä
kannattaa keskustella esihenkilösi kanssa.

Miten erottua massasta hakuvaiheessa?
•

Lue työpaikkailmoitus huolellisesti läpi. Millainen tehtäväkuvaus on ja mitä tehtävässä
onnistumisen kannalta edellytetään? Tuo näiden avulla hakemuskirjeessäsi ja CV: ssäsi
esiin, miten omat vahvuutesi konkreettisesti tukisivat tehtävässä onnistumista – avaa
esimerkiksi, mitä tehtävän kannalta oleellisia oppeja ja taitoja olet aikaisempien
kokemusten avulla kerryttänyt.
CV:ssä kannattaa kiinnittää huomiota sen selkeyteen ja siihen, että tehtävän kannalta
oleelliset
työ-, opinto- ja/tai muut kokemukset sekä taidot tulevat esiin. Hakemuskirjeessä sinulla on
mahdollisuus taas sanallistaa se, miksi juuri sinut tulisi valita tehtävään: pohdi, miksi
kyseinen tehtävä kiinnostaa sinua, miten yrityksen arvot kohtaavat omiesi kanssa, mitä
toivoisit oppivasi tehtävässä ja mitä uutta sinä voisit omalla panoksellasi tuoda tiimiin.
Kannattaa myös tallentaa hakemasi tehtävän työpaikkailmoitus, sillä mikäli sinut kutsutaan
haastatteluun, voit käydä vielä kertaalleen läpi tehtäväkuvauksen sekä edellytykset ja olla
tarvittaessa yhteydessä ilmoituksessa mainittuun yhteyshenkilöön.

Voiko kesätöissä suorittaa esimerkiksi amk-opintoihin kuuluvan pienen työelämälähtöisen
projektin?
•

Tämä on mahdollista. Mikäli toiveenasi on tehdä opintoihin kuuluva projekti, voit tuoda
tämän hakemuskirjeessäsi esiin. Jos tulet valituksi tehtävään, projektin tekemisestä
kannattaa keskustella esihenkilön kanssa.

Kuinka pitkiä kesätyösopimukset ovat?
•

Kesätyösopimusten pituudet vaihtelevat n. kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen.
Useimmiten kesätyösuhteen kesto on noin kolme kuukautta.

Onko kesätyöntekijöillä ala- tai yläikärajaa?
•

Suurimpaan osaan kesätyötehtävistä edellytetään 18 vuoden ikää. Yläikärajaa ei ole. Meillä
on erikseen Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyötehtäviä, joissa tarjoamme
kesätyötehtäviä 15-17-vuotiaille.

En opiskele vielä metsäalaa, onko silti mahdollisuus päästä kesätöihin?
•

Kyllä on. Stora Enso tarjoaa monenlaisia kesätyömahdollisuuksia, joissa edellytykset
tehtäviin vaihtelevat. Työpaikkailmoituksissa kerrotaan aina tehtäväkohtaisesti, mikäli
tehtävässä onnistuminen edellyttää jotain tiettyä, tehtävän kannalta oleellista tutkintoa.

Millaisia tehtäviä kesätyösetelillä töihin tulevat nuoret pääsevät tekemään?
•

Tutustu työelämään ja tienaa -työtehtävät ovat pääasiassa tuotantohuollon, kunnossapidon,
ulkoalueiden ja siivoukseen liittyviä tehtäviä.

Tarjoaako Stora Enso asuntoja kesätyöntekijöille?
•

Tässä on alueellisia eroja, esim. Anjalankosken tehtailla on asuntomahdollisuus. Asia
kannattaa tarkistaa aina rekrytoivalta esihenkilöltä.

Onko ympäristötekniikka sopiva ala Stora Ensolla työskentelyyn?
•

Kyllä on. Stora Enso tarjoaa monenlaisia (kesä)työmahdollisuuksia, joissa edellytykset
tehtäviin vaihtelevat. Työpaikkailmoituksissa kerrotaan aina tehtäväkohtaisesti, mikäli
tehtävässä onnistuminen edellyttää jotain tiettyä, tehtävän kannalta oleellista tutkintoa.

Mihin kesätyöpaikkoihin on eniten hakijoita?
•

Saamme yleensä eniten hakemuksia tiettyjen paikkakuntien tuotannon tehtäviin sekä
viestintään ja markkinointiin liittyviin tehtäviin. Suosittuja positioita ovat myöskin olleet IT- ja
finanssipuolen tehtävät.

Onko Stora Ensossa mahdollista suorittaa toimihenkilöharjoittelu (suunnittelu- ja esimiestehtävät)?
•

Tämä on mahdollista. Mikäli toiveenasi on tehdä toimihenkilöharjoittelu, voit tuoda tämän
hakemuskirjeessäsi esiin. Jos tulet valituksi tehtävään, harjoittelun tekemisestä kannattaa
keskustella esihenkilösi kanssa.

Milloin aikaisintaan tieto valinnoista tulee?
•

Pyrimme ilmoittamaan valinnoista mahdollisimman pian. Yleensä tieto valituksi tulemisesta
tulee aikaisintaan vähän ajan kuluttua hakuajan päättymisestä, mutta tämä vaihtelee
riippuen esimerkiksi hakijoiden määrästä ja siitä, käsitelläänkö hakemuksia jo hakuaikana.
Mikäli et tällä kertaa tullut valituksi tehtävään, ilmoitamme tästä sähköpostitse viimeistään
sitten, kun suljemme rekrytoinnin. Ilmoitamme kaikille tehtävään hakeneille rekrytoinnin
tilanteesta joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Kuinka paljon valituista on yleensä ensikertalaisia? Valitaanko todennäköisesti hakija, joka on jo
ollut teillä töissä?
•

Mikäli hakija on ollut aikaisemmin Stora Ensolla (kesä)töissä ja on pärjännyt tehtävässään
hyvin, on todennäköistä, että tämä katsotaan hakijan eduksi hakija-arviointia tehdessä.
Palkkaamme kuitenkin joka vuosi monia ensikertalaisia, joten se, ettei ole aikaisemmin
työskennellyt Stora Ensolla, ei missään nimessä huononna mahdollisuuksiasi tulla valituksi
Stora Enson (kesä)työtehtävään.

Vaaditaanko kesätöihin jokin koulutus?
•

Koulutusvaatimukset vaihtelevat tehtävittäin. Jokaisen kesätyötehtävän
työpaikkailmoituksessa kerrotaan, mitä tehtävässä onnistuminen hakijalta edellyttää.
Yleensä edellytyksissä mainitaan myös, mikäli tehtävä vaatii esimerkiksi tietyn alan
koulutuksen.

Minkälaista kokemusta laboratoriotyöhön tulisi olla?
•

Kokemusvaatimukset vaihtelevat tehtävittäin. Jokaisen tehtävän työpaikkailmoituksessa
kerrotaan, millaista kokemusta tehtävässä onnistuminen hakijalta edellyttää.
Laboratoriotehtävissä saatetaan vaatia esimerkiksi soveltuvia opintoja tai aikaisempaa,
tehtävän kannalta oleellista työ- tai harjoittelukokemusta.

Onko hakulomakkeessa mahdollisuus ilmaista halukkuutensa työskennellä esimerkiksi jollain
tietyllä kartonkikoneella?
•

Tämä on mahdollista. Kesätyötehtävien hakulomakkeella on hakemuskirjettä varten
erillinen vastauskohta. Voit tuoda toiveesi esiin esimerkiksi tässä hakemuskirjeessä.

Vaaditaanko kaikilta kesätyöntekijöiltä koronarokotus?
•

Työnantaja ei voi vaatia koronarokotusta, sillä emme voi kerätä tämäntyyppistä tietoa
työntekijöiltämme. Suosittelemme kuitenkin rokotuksen ottamista ja meillä sen voi saada
työterveyshuollon kautta.

