”Olin Raumalla kesäteekkarina Rolls-Roycella lujuuslaskijana koko kesän 2017 ja
työsopimustani jatkettiin syksylle, jonka jälkeen aloitin heti diplomityön tekemisen.
Kesä vastasi odotuksiani ja ehkä jopa osittain ylittikin ne. Kesäajan kaupunki maksoi
vuokrani ja tarjosi bussilipun käyttööni, mitkä helpottivat huomattavasti uudelle paikkakunnalle muuttoa. Työpaikan kannalta kävi myös oikein hyvin, koska sain mahdollisuuden jatkaa töitä vielä kesän jälkeenkin ja syksyllä avautui uusi polku: diplomityön
teko.
Rauma on todellinen kesäkaupunki. Luonto on hyvin lähellä kompaktia kaupunkialuetta, mikä luo viihtyisyyttä.”
Samuli Karsikas, Oulun yliopisto
”Vietin kesän 2017 kesäteekkarina Rauma Marine Constructionsilla Rauman telakalla.
Työtehtävät yrityksessä olivat haastavia ja mielenkiintoisia. Kaupunki otti kesäteekkarit
hyvin vastaan, tapahtumista ja ajanvietteistä Raumalla informoitiin hyvin ja vaihtoehtoja oli kohtalaisen paljon.
Rauma kaupunkina ja asuinpaikkana erosi ehdottomasti tutuksi tulleesta pääkaupunkiseudusta. Välimatkat tärkeimpiin palvelupisteisiin, työpaikalle ja vapaa-ajan vietteisiin olivat lyhyitä ja ruuhkattomia. Yleisesti ottaen Rauma antoi vaikutelman rauhallisena pikkukaupunkina, jossa asukkaat ovat ystävällisiä ja tuntevat toisensa. Erityisesti
Vanha Rauma teki kesällä vaikutuksen tyylikkäillä liikkeillä, kahviloilla ja kuppiloillaan.
Suosittelen teekkareita tarttumaan tarjoukseen ja lähtemään kesäksi Raumalle.
Tekniikan alan yrityksiä on paljon ja niiden taso on korkeaa. Kesäksi kannattaa ottaa
mukaan pyörä mikäli sitä ei ole tarjolla kaupungin/yrityksen puolesta. Se on paras
tapa liikkua paikasta toiseen!”
Martti Loponen, Aalto-yliopisto
”Olin kesäteekkarina Alfa Laval Aalborgin Rauman toimipisteellä tuotehallintaosastolla. Osa kesän työajasta meni diplomityön viimeistelyyn, mutta olin myös mukana
tuotekehitysprojekteissa virtaus- ja lämmönsiirtotekniikan osalta. Olin töissä kesän
ajan, josta työsuhdettani on jatkettu hamaan tulevaisuuteen.
Kesäteekkarikampanja antoi positiivisen kuvan Raumasta opiskelijaystävällisenä kaupunkina ja kaupunkina, jolla on aito kiinnostus hankkia osaajia teknillisistä yliopistoista. Raumalla on myös hyvä lounastarjonta!
Kesäteekkarikampanjan suurin etu oli juurikin tuo asunnon ilmaisuus. Kevääseen
mennessä kaikki kesätyörahat edelliseltä kesältä ovat varmasti jo menneet, joten kesäteekkarikampanjan ilmainen asunto tarjoaa huomattavaa flexibiliteettiä siitä mihin
ylipäänsä on taloudellisesti mahdollista lähteä töihin.”
Markku Kakko, Tampereen teknillinen yliopisto
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Asunto- ja autoetu
kesäteekkarille 2018
(Lue: 3 kk vuokra-asunto ja kaupunkiliikenteen bussikortti)

Asunto- ja autoetu kesäteekkarille
Rauman kaupunki tarjoaa Raumalla toimiviin teknologia- ja rakennusyrityksiin sekä arkkitehtitoimistoihin kesätöihin tuleville DI- ja arkkitehtiopiskelijoille mahdollisuuden asunto- ja bussietuun. Edun voi
saada Raumalla 15 kesätyöntekijää ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Edut ovat voimassa kesä-, heinä- ja elokuussa 2018.
Etuna tarjoamme
• kolmen kuukauden ilmaisen opiskelija-asunnon Sinisaaren kaupunginosassa keskeisellä paikalla lähellä keskustaa ja n. 1,5 km etäisyydellä teollisuuspuisto Seaside Industry Parkista. Asunnot ovat 27 m²:n
keittokomerollisia, kalustamattomia yksiöitä.
• Rauman kaupunkiliikenteen bussikortin 3 kuukauden ajaksi.
DI-opiskelijoista etusija on kone-, tuotanto-, meri- ja rakennustekniikan opiskelijoilla. Etu tarjotaan työsopimusta vastaan. Ensisijaisesti
etu tarjotaan ensimmäistä kertaa kampanjaan osallistuville.

Edun voit saada, jos
• olet arkkitehti- tai diplomi-insinööriopiskelija.
Aalto-yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa,
Oulun yliopistossa tai Tampereen teknillisessä yliopistossa
• työllistyt kesäksi 2018 teknologiateollisuuden yritykseen, rakennusyritykseen tai arkkitehtitoimistoon Raumalla.
Toimi näin
Hakuaika kampanjassa on 15.1.-30.4.2018.
• Etsi yritys, jossa haluaisit työskennellä kesätyössä. Yritys saattaa löytyä
esimerkiksi täältä:
www.tippoint.fi -> kesäteekkarikampanja Rauma
Teknologiateollisuus
Rakennusteollisuus

• Voit valita vapaasti myös em. listojen ulkopuolisia teknologia- ja rakennusteollisuuden yrityksiä sekä arkkitehtitoimistoja Raumalla.
• Tee yrityksen kanssa työsopimus – saatuasi työsopimuksen voit hakea
Kesäteekkarikampanjaan.
• Luo profiili ja tee hakemus Rauman kesäteekkarikampanjaan osoitteessa www.tippoint.fi
Lisätietoja antaa
Yrityspalvelupäällikkö Heikki M. Nurmi, puh. 050 593 2658,
heikki.nurmi@rauma.fi

