NÄIN LÖYDÄT KESÄTYÖN
1. Lataa Treamer-sovellus
Sovellus on ladattavissa Google Play Storesta ja App Storesta hakusanalla Treamer
2. Kirjaudu sisään Facebook-tunnuksillasi
Emme jaa mitään seinällesi eikä työntarjoajat näe Facebook-tiliäsi. Jos sinulla ei ole Facebooktunnusta, luo uusi Facebook-tili kirjautuaksesi. Sinun on oltava vähintään 15-vuotias.
3. Salli notifikaatiot ja sijainnin käyttö
Sovellus ei toimi ilman notifikaatioita ja sijaintia.
4. Täydennä profiili
Kirjoita profiiliisi kokonaisilla lauseilla koulunkäynnistäsi, osaamisestasi, kiinnostuksen kohteistasi
ja mahdollisesta aiemmasta työkokemuksesta. Täytä myös palkanmaksuun vaadittavat tiedot.
Suosittelemme laatimaan profiili loppuun jo ennen kuin jokin kiinnostava paikka aukeaa.
Mikäli profiilia ei ole täytetty valmiiksi, et voi hakea töihin ja saatat myöhästyä hausta.
5. Lisää profiiliisi Kesäseteli 2017 -skilli koodilla kesatyo17
Kesäseteli 2017 -skillistä työntarjoajat tunnistavat, että he ovat oikeutettuja alennettuun hintaan.
Ilman skilliä et voi tulla valituksi työhön. Älä lisää skilliä tai hae Kesäseteli 2017, jos olet jo saanut
Kesäseteli-työpaikan.
5. Hae Kesäseteli-työhön napin painalluksella
Tunnistat työn olevan Kesäseteli-työ työn nimestä tai kuvauksesta painamalla info-ikonia. Älä
ihmettele, jos työn kesto näyttää olevan vain 5 tuntia. Kun tulet valituksi, työnantaja luo jokaiselle
päivälle uuden tehtävän. Voit hakea työhön painamalla vihreää painiketta. Tällöin työntarjoajalle
lähtee tieto ja hän tekee päätöksen profiilisi perusteella. Saat hakea muitakin kuin Kesäseteli-töitä
mutta voit hyödyntää Kesäsetelin vain työhön, joka kestää yhteensä 10 päivää.
6. Saat pian ilmoituksen, tulitko valituksi vai et
Kun tulet valituksi, aukeaa Treamerin sisällä chat-keskustelu. Lähetä työntarjoajalle heti kiitosviesti valinnasta ja kysy jotain, jos jokin askarruttaa.
7. Sopikaa tarkemmista yksityiskohdista
Voitte jutella chatissa, soittaa tai sopia tapaamisen miettiäksenne tarkemmin työn kuvaa. Voit vielä
muistuttaa työnantajaa luomaan vähintään 10 päivälle tehtävän, jos hän ei muista itse. Kesäsetelietu on voimassa vain, jos työpäiviä on ollut vähintään 10 ja työtunteja vähintään 50, joko
yhtäjaksoisesti tehtynä tai eri jaksoihin sijoittuvana. Viikossa työtunteja on oltava vähintään 18.
8. Työntarjoaja maksaa palkan kätevästi sovelluksen kautta
Kun työ loppuu, työntarjoaja kuittaa toteutuneet tunnit Treamerin asiakaspalvelun toimittamalla
maksukoodilla ja saat palkan työstäsi profiilissasi ilmoitettuun tilinumeroon. Muista lähettää kuva
verokortistasi sähköpostiosoitteeseen support@treamer.com.

Mikäli sinulla tai työntarjoajallasi herää kysymyksiä, voitte aina olla
yhteydessä Treamerin asiakaspalveluun support@treamer.com tai Facebooksivumme chatin kautta. Autamme mielellämme!

