LOHIMAAN KESÄREKRY 2021
KEITTIÖMESTARI/KOKKI
Lohimaa etsii innostunutta ja osaavaa keittiömestaria/kokkia kesäajan työsuhteeseen. Mikäli korona ei tule
sotkemaan kesätoimintaamme.
Lohimaa on tasokas Á la carte ja lounasravintola sekä juhlapaikka kauniilla paikalla kuohuvan Äyskosken
äärellä Tervossa Pohjois-Savossa. Noin 120 paikkaisen upean ravintolamme lisäksi iso terassimme palvelee
asiakkaitamme hienolla koskinäkymällä.
Lohimaa on suosittu kokouspalvelujen ja yritystapahtumien tarjoaja sekä varsinkin kesäaikaan häiden ja
muiden sukujuhlien pitopaikka.
Keittiömestarina johdat Lohimaan keittiötä ja vastaat keittiön operatiivisesta toiminnasta. Tehtäviisi kuuluu
keittiön työsuunnittelu ja tietenkin aterioiden suunnittelu ja valmistus. Vastuullasi on myös menujen
suunnittelu juhliin, joten pääset tuomaan oman persoonasi esille. Vastaat myös keittiön tilauksista ja
kustannuslaskennasta. Paikallisten raaka-aineiden hyödyntäminen on meille tärkeää.
Tarjoamme vaihtelevaa ja haastavaa työtä ja haluamme yhdessä sinun kanssasi taata vieraillemme
ruokaelämyksiä aamupalasta illallisiin.
Lohimaa tarjoaa toimivat ja isot keittiötilat. Olet tottunut vilkkaisiinkin päiviin, sinulla on hymy huulilla ja
tulet toimeen kaikkien kanssa ja asenne on aina kohdallaan.
Meillä pääset kasvattamaan osaamista ja kehittämään itseäsi. Tukenasi on yrityksemme koko henkilökunta.
Odotamme sinulta osaamista ja kokemusta, hyviä kommunikointi taitoja, oma-aloitteisuutta ja intoa
kehittää itseäsi ja työkavereitasi. Olet tärkeä osa kokonaisuuttamme.
Työt alkavat touko-kesäkuussa ja kestää vähintään elokuun loppuun.
Työehtosopimusten mukainen palkka ja tunteja on kesäksi tarjota reilusti.
Mahdollisuus myös hoitaa yrittäjänä koko ravintolatoiminta tuloineen ja menoineen sovittavan
korvauskäytännön pohjalta.
Mikäli kiinnostuit, lähetäthän CV:si ja avoimen hakemuksen itsestäsi sähköpostilla osoitteeseen
aki.siren@lohimaa.fi, niin olemme sinuun yhteydessä. Voit myös lähestyä puhelimitse lisäinfon tai esittelysi
osalta, p. 0400-573 564. Alamme käymään hakemuksia läpi helmi-maaliskuussa ja täytämme paikan oikean
tekijän löydyttyä

LOHIMAAN KESÄREKRY 2021
TARJOILIJA
Lohimaan matkailukeskus Tervossa Pohjois-Savossa hakee joukkoonsa osaavaa salitarjoilijaa hoitamaan
asiakkaiden palvelua kesän 2021 ajaksi. Mikäli korona ei tule sotkemaan kesätoimintaamme.
Lohimaa on tasokas Á la carte ja lounasravintola sekä juhlapaikka kauniissa miljöössä kuohuvan Äyskosken
äärellä. Noin 120 paikkaisen upean ravintolamme lisäksi iso terassimme palvelee asiakkaitamme hienolla
koskinäkymällä.
Kesäaikaan Lohimaa on suosittu häiden ja muiden juhlien pitopaikka sekä kokouspalvelujen ja
yritystapahtumien tarjoaja.
Etsimme nyt tekijöitä touko-kesäkuusta syyskuulle. Kaipaamme joukkoihimme osaajaa, jolta taittuu
tarjoilut niin aamiaisella, lounaalle kuin illallisellekin sekä baarityöskentely. Myös aamupalojen
valmistaminen kuuluu ajoittain tehtäviin.
Meillä tarjoilijan päätehtävä on huolehtia vieraistamme ja tuottaa heille elämyksiä koko vierailunsa ajan.
Pienessä yrityksessä ei aina välttämättä ole jokaiselle tehtävälle erikseen omaa tekijää, vaan huolehdimme
siisteydestä ja ravintolasta kokonaisuutena päätyömme ohessa. Olet tottunut vilkkaisiin päiviin, sinulla on
hymy huulilla ja tulet toimeen kaikkien kanssa ja asenne on aina kohdallaan.
Odotamme tarjoilijoidemme omaavan aikaisempaa kokemusta ravintola-alalta
Arvostamme:
- Aikaisempaa kokemusta
- Anniskelupätevyyttä
- Hygieniapassia
- Joustavuutta ja vastuullisuutta
- suomen ja englannin kielen taitoa (muu kielitaito katsotaan eduksi)
- Viini- ja juomatuntemusta, mutta tämä ei ole välttämätöntä
Tarjoamme työehtosopimusten mukaisen palkan ja tunteja reilusti. Henkilökuntamme auttaa sinua
mielellään kaikissa työhön tai vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissäsi.
Mikäli kiinnostuit, lähetäthän CV:si ja avoimen hakemuksen itsestäsi sähköpostilla osoitteeseen
aki.siren@lohimaa.fi, niin olemme sinuun yhteydessä. Voit myös lähestyä puhelimitse lisäinfon tai esittelysi
osalta, p. 0400-573 564. Alamme käymään hakemuksia läpi helmi-maaliskuussa ja täytämme paikan oikean
tekijän löydyttyä.

LOHIMAAN KESÄREKRY 2021
KALANKÄSITTELIJÄ
Etsimme Lohimaahan Tervoon Pohjois-Savoon kalankäsittelytaitoista osaajaa kesäravintolamme
kalamyyntipisteeseen. Mikäli korona ei tule sotkemaan kesätoimintaamme.
Asiakkaidemme onkimien kirjolohien fileointi, savustus, loimutus pääasialliset tehtävät. Lisäksi myös
kahviotuotteiden myynti kuuluu toimenkuvaan.
Työt alkavat viimeistään kesäkuun alusta ja kestää vähintään elokuun loppuun.
Pienessä yrityksessä ei aina välttämättä ole jokaiselle tehtävälle erikseen omaa tekijää, vaan huolehdimme
siisteydestä ja ravintolasta kokonaisuutena päätyömme ohessa. Olet tottunut vilkkaisiin päiviin, sinulla on
aina hymy huulessa ja tulet toimeen kaikkien kanssa ja asenne on aina kohdallaan.
Arvostamme:
- Aikaisempaa kokemusta
- Anniskelupätevyyttä
- Hygieniapassia
- Joustavuutta ja vastuullisuutta
- suomen ja englannin kielen taitoa (ei välttämätön, muu kielitaito katsotaan eduksi)
Tarjoamme työehtosopimusten mukaisen palkan ja tunteja reilusti. Henkilökuntamme auttaa sinua
mielellään kaikissa työhön tai vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissäsi.
Mikäli kiinnostuit, lähetäthän CV:si ja avoimen hakemuksen itsestäsi sähköpostilla osoitteeseen
aki.siren@lohimaa.fi, niin olemme sinuun yhteydessä. Voit myös lähestyä puhelimitse lisäinfon tai esittelysi
osalta, p. 0400-573 564. Alamme käymään hakemuksia läpi helmi-maaliskuussa ja täytämme paikan oikean
tekijän löydyttyä.

LOHIMAAN KESÄREKRY 2021
KESÄRAVINTOLATYÖNTEKIJÄ
Etsimme Lohimaahan Tervoon Pohjois-Savoon iloista asiakaspalvelijaa kesäravintolamme kassan taakse.
Mikäli korona ei tule sotkemaan kesätoimintaamme.
Pääasialliset tehtävät muodostuvat kahvio- ja kalatuotteidemme myynnistä sekä alkoholi anniskelusta.
Myös pienimuotoista pikaruoka-annosten myyntiä.
Työt alkavat toukokuussa tai viimeistään kesäkuun alusta ja kestää vähintään elokuun loppuun. Nämä
kuitenkin joustavasti sovittavissa.
Pienessä yrityksessä ei aina välttämättä ole jokaiselle tehtävälle erikseen omaa tekijää, vaan huolehdimme
siisteydestä ja ravintolasta kokonaisuutena päätyömme ohessa. Olet tottunut vilkkaisiin päiviin, sinulla on
aina hymy huulessa ja tulet toimeen kaikkien kanssa ja asenne on aina kohdallaan.
Arvostamme:
- Aikaisempaa kokemusta (ei välttämätön)
- Anniskelupätevyyttä (ei välttämätön, suorittaminen onnistuu työsuhteen alussa)
- Hygieniapassia (ei välttämätön, suorittaminen onnistuu työsuhteen alussa)
- Joustavuutta ja vastuullisuutta
- suomen ja englannin kielen taitoa (ei välttämätön, muu kielitaito katsotaan eduksi)
Tarjoamme työehtosopimusten mukaisen palkan ja tunteja reilusti. Henkilökuntamme auttaa sinua
mielellään kaikissa työhön tai vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissäsi.
Mikäli kiinnostuit, lähetäthän CV:si ja avoimen hakemuksen itsestäsi sähköpostilla osoitteeseen
aki.siren@lohimaa.fi, niin olemme sinuun yhteydessä. Voit myös lähestyä puhelimitse lisäinfon tai esittelysi
osalta, p. 0400-573 564. Alamme käymään hakemuksia läpi helmi-maaliskuussa ja täytämme paikan oikean
tekijän löydyttyä.

LOHIMAAN KESÄREKRY 2021
SIIVOAJAN AVUSTAJA
Etsimme Lohimaahan Tervoon Pohjois-Savoon iloista tekijää vakituisen siivouksemme avuksi.
Pääasialliset tehtävät muodostuvat hotellihuoneiden ja mökkien sekä ravintola- ja kokoustilojen
siivouksesta ja puhtaanapidosta. Myös omissa pesulatiloissamme tapahtuva pyykkihuolto kuuluu tehtäviin.
Työt alkavat toukokuussa tai viimeistään kesäkuun alusta ja kestää vähintään elokuun loppuun. Nämä
kuitenkin joustavasti sovittavissa.
Olet tottunut tarvittaessa työläisiin päiviin, sinulla on aina hymy huulessa ja tulet toimeen kaikkien kanssa
ja asenne on aina kohdallaan.
Arvostamme:
- täsmällisyyttä
- ylpeyttä omasta työnjäljestä
- joustavuutta ja vastuullisuutta
Tarjoamme työehtosopimusten mukaisen palkan ja tunteja keskenään sopimallamme tavalla. Työ ei
kuitenkaan ole kokopäiväistä. Henkilökuntamme auttaa sinua mielellään kaikissa työhön tai vapaa-aikaan
liittyvissä kysymyksissäsi.
Mikäli kiinnostuit, lähetäthän CV:si ja avoimen hakemuksen itsestäsi sähköpostilla osoitteeseen
aki.siren@lohimaa.fi, niin olemme sinuun yhteydessä. Voit myös lähestyä puhelimitse lisäinfon tai esittelysi
osalta, p. 0400-573 564. Alamme käymään hakemuksia läpi helmi-maaliskuussa ja täytämme paikan oikean
tekijän löydyttyä.

LOHIMAAN KESÄREKRY 2021
ULKOALUEIDEN HOITAJA
Ensisijaisesti työllistämme tähän Tervon kunnan palkkatuen piirissä olevia nuoria kesätyön etsijöitä.
Muutkin hakijat saattavat tulla kysymykseen.
Työtehtävät pääasiassa Lohimaan matkailukeskuksen piha- ja nurmialueiden hoitoa sekä työnnettävällä
että päältä ajettavalla leikkurilla.
Työaika sijoittuu pääasiassa arkipäiviin eli ma-pe ja klo 8-16 väliselle ajalle. Työ ei ole kokopäiväistä, vaan
työaika on noin 20-30h / vko.
Työt alkavat viimeistään kesäkuun alusta ja kestää vähintään elokuun loppuun. Nämä kuitenkin joustavasti
sovittavissa.
Olet tottunut tarvittaessa työläisiin päiviin, sinulla on aina hymy huulessa ja tulet toimeen kaikkien kanssa
ja asenne on aina kohdallaan.
Arvostamme:
- täsmällisyyttä ja tarkkuutta
- ylpeyttä omasta työn jäljestä
- joustavuutta ja vastuullisuutta
Tarjoamme työehtosopimusten mukaisen palkan ja tunteja keskenään sopimallamme tavalla. Työ ei
kuitenkaan ole kokopäiväistä. Henkilökuntamme auttaa sinua mielellään kaikissa työhön tai vapaa-aikaan
liittyvissä kysymyksissäsi.
Mikäli kiinnostuit, niin ota yhteyttä avoimella hakemuksella sähköpostilla osoitteeseen aki.siren@lohimaa.fi
tai puhelimitse 0400-573 564. Alamme käymään hakemuksia läpi helmi-maaliskuussa ja täytämme paikan
oikean tekijän löydyttyä.

