
Pöytyän

keikat
tarjottimella
tartu tilaisuuteen!

Pöytyän kunta on helmikuussa 2020 ottanut 
Sarastia Rekryn sijaispalvelut käyttöönsä.
Rekisteröidy työnhakijaksi osoitteessa 

sarastiarekry.fi tai soita meille 03 621 3900. 
Keikkailun aloittaminen on helppoa!

Palkka joka perjantai!
Keikkailu antaa vapautta järjestellä elämää halu-

amallasi tavalla. Se on mukava lisä osa-aikaisen 

työn oheen tai jonkun muun tavoitteen toteuttami-

seksi. Pöytyän keikkaileville tuntipalkkaisille tekijöil-

lemme maksamme palkan joka perjantai!

Kotihoito, asumispalvelut, vammaispalvelu, varhais- 
kasvatus, ruoka- ja siivouspalvelut... Oletko näiden alojen 
ammattilainen tai opiskelija?  TULE MEILLE TÖIHIN!

Turvallinen työnantaja, kilpailukykyinen palkka.
Sarastia Rekryn kautta keikkailu on mukavaa ja tur-

valllista. Huolehdimme täsmällisesti työnantajavel-

voitteista, lomakorvauksista ja eläkkeen kertymi-

sestä. Työehtosopimuksena on AVAINTES. Sarastia 

Rekry on asiakkaidensa omistama.

Töihin todella nopeasti.
Keikkoja on runsaasti tarjolla ja niihin voi kiinnittyä 

todella nopeasti, jopa sekunneissa. Avoimia sijai-

suuksia löydät näppärästi työtarjottimeltamme 

24/7. Sinä päätät, mitä valitset.

Onni odottaa kääntöpuolella!

Täydennä palkkapussiasi ja kokemusreppuasi keikkailemalla Sarastia Rekryn kautta! 
Pääset alle 3 kk:n sijaisuuksiin vaivattomasti ja nopeasti.
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Kiinnostuitko? Rekisteröidy työnhakijaksi
www.sarastiarekry.fi tai soita 03 621 3900

Tutustu meihin verkkosivuillamme ja somessa
www.sarastiarekry.fi                                              @sarastiarekry

Lue oheinen QR-koodi ja jätä yhteystietosi palaute- 
lomakkeelle. Voit myös kertoa kiinnostuksestasi 
keikkatyöhön.

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan haus-
kat, mukavat ja ergonomiset Maahiset-työkengät!

Tee työtäsi mukavin askelin. Kurkkaa QR-koodin takaa!

Kampanja on voimassa 31.3.2020 asti. Ilmoitamme voittajalle henkilökohtaisesti.

Oiva vahvistus.
Sarastia Rekry tarjoaa maan parhaat 
ratkaisut henkilöstöresursointiin.

Sarastia Rekry Oy  •  www.sarastiarekry.fi

#sarastiarekry    #oivavahvistus    #keikkatyö    #sotekeikat     

538,81

Lauri Lähihoitaja viikonloppukeikallaEsimerkki

TORSTAI  20.2. Lähihoitaja Lauri nappaa viikonloppukeikan Sarastia Rekryn työtarjottimelta.

PERJANTAI 21.2. Työvuoro klo 14–22.

LAUANTAI 22.2. Työvuoro klo 14–22.

SUNNUNTAI 23.2. Työvuoro 7–14.30. Lauri kirjaa kaikki työtuntinsa järjestelmään.

MAANANTAI 24.2. Työtunnit ovat klo 8 mennessä valmiina palkanmaksua varten.

PERJANTAI 28.2. Lauri saa palkan edellisen viikonlopun keikasta.

LAURILLE
MAKSETAAN
PALKKAA (brutto)

peruspalkka 313,96

lauantailisät 10,69

iltalisät 16,03

sunnuntailisät  153,64

lomapalkka 44,49

Oheinen palkkasumma ilman ennakonpidätystä. Palkkaesimerkin 

pohjana on lähihoitajan/ohjaajan peruspalkka ilman kokemuslisää 

(2177,93/kk, 13,36/h). Kokemuslisää maksetaan 5 vuodesta 5 % 

tai 10 vuodesta 10 %. Palkka maksetaan tuntiperusteisena, kun 

työsuhteen peräkkäisiä päiviä on 12 päivää tai vähemmän.

Bruttopalkka 5 % kokemuslisällä 565,84
Bruttopalkka 10 % kokemuslisällä 592,85


