
Hyppää

keikalle
Sinua tarvitaan!

Tule meille töihin!

Vapaus ja mahdollisuus tehdä tavoitteista totta.
Keikkaillen järjestelet elämääsi haluamallasi tavalla. Voit työsken-

nellä päätoimisesti tai täydentäen osa-aikaisen työn ansioitasi. 

Sarastia Rekryn kautta keikkailee niin ammattilaisia, opiskelijoita 

kuin eläkeläisiä. 

Turvallinen työnantaja.
Sarastia Rekryn kautta keikkailu on mukavaa ja turvallista. Huoleh-

dimme täsmällisesti työnantajavelvoitteista, lomakorvauksista ja 

eläkkeen kertymisestä, työehtosopimuksen mukaisesti.

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

ti, jopa sekunneissa. Sinä päätät, mitä valitset.

NAPSI MIELEISESI
TYÖVUOROT

helposti ja nopeasti 
– myös mobiilisti

MERKKAA VALMIUTESI
KEIKKAILUUN

– automatiikka yhdistää
sinut työvuoroihin

Tarjoamme keikkatöitä sosiaali- ja terveys-
alan, varhaiskasvatuksen sekä ateria- 
ja puhtauspalveluiden parissa.



Oiva vahvistus.
Asiakkaidensa omistama 

Sarastia Rekry tarjoaa maan parhaat 
ratkaisut henkilöstöresursointiin.

#sarastiarekry    #oivavahvistus    #keikkatyö    #sotekeikat   

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

Näin tienaat – tutustu esimerkkeihin!

Kiinnostaako
keikkailu?

REKISTERÖIDY
KEIKKATYÖN- 

TEKIJÄKSI
www.sarastiarekry.fi

VARAA AIKA 
HAASTATTELUUN

(keikkastartti)
NETISSÄ

(Etusivu > Työnhakijalle 
> Aloita keikkailu)

TAI SOITA
ASIAKAS- 

PALVELUUN
03 621 3900

309,73

KE 9.12.   Työvuoro klo 7–15. 

TO 10.12.       Työvuoro klo 7–15.

PE 11.12. Työvuoro klo 7–15. Rami kirjaa kaikki työtuntinsa 
järjestelmään.

peruspalkka 284,16

lomapalkka 25,57

Bruttopalkka 5 % kokemuslisällä 325,22
Bruttopalkka 10 % kokemuslisällä 340,70

Oheinen palkkasumma on ilman ennakonpidätystä. Palkkaesimerkin 
pohjana on ruokapalvelutyöntekijän peruspalkka ilman kokemuslisää 
(1929,77/kk, 11,84/h). Kokemuslisää maksetaan 5 vuodesta 5 % tai 10 
vuodesta 10 %. Palkkaesimerkissä Ramin työvuorossa ruokaillaan 

joutuisasti työn ohella ja työaika on 8 tuntia päivässä. Palkka 

maksetaan tuntiperusteisena, kun työsuhteen peräkkäisiä päiviä on 12 

päivää tai vähemmän.

309,73

TI 8.12.      Laitoshuoltaja Liisa nappaa keikan  
 Sarastia Rekryn työtarjottimelta.

KE 9.12.    Työvuoro klo 7–15. 

TO 10.12.   Työvuoro klo 7–15.

PE 11.12.  Työvuoro 7–15. Liisa kirjaa kaikki työtuntinsa 
järjestelmään.

Kun tallennetut työtunnit on hyväksytty, palkanmaksu 
tapahtuu palkanmaksuaikataulun mukaisena päivänä.

LIISALLE MAKSETAAN PALKKAA (brutto)

Bruttopalkka 5 % kokemuslisällä 325,22
Bruttopalkka 10 % kokemuslisällä 340,70

Oheinen palkkasumma on ilman ennakonpidätystä. Palkkaesimerkin 
pohjana on laitoshuoltajan peruspalkka ilman kokemuslisää 
(1929,77/kk, 11,84/h). Kokemuslisää maksetaan 5 vuodesta 5 % tai 10 
vuodesta 10 %. Palkkaesimerkissä Liisan työvuorossa ruokaillaan 

joutuisasti työn ohella ja työaika on 8 tuntia päivässä, Palkka 

maksetaan tuntiperusteisena, kun työsuhteen peräkkäisiä päiviä on 12 

päivää tai vähemmän.

työtunnit
yhteensä

24 h

työtunnit
yhteensä

24 h

*) Palkkaesimerkit voimassa 1.8.2020 alkaen.

Sarastia Rekryn työtarjottimelta.

Kun tallennetut työtunnit on hyväksytty, palkanmaksu 
tapahtuu palkanmaksuaikataulun mukaisena päivänä.

RAMILLE MAKSETAAN PALKKAA (brutto)

peruspalkka 284,16

lomapalkka          25,57

Palkkaesimerkki
Liisa LAITOSHUOLTAJA 
keikalla 9.–11.12.2020 *)

Palkkaesimerkki
Rami RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄ 
keikalla 9.–11.12.2020 *)

Ruokapalvelutyöntekijä Rami nappaaTI 8.12.




