
 

Työpaikkailmoitus 
 
 

Saksan Helsingin-suurlähetystö  

etsii 

palvelutyöntekijää  

suurlähetystön residenssiin 

kokopäiväiseen työsuhteeseen (40 h/vko) 

 

Työntekijä vastaa Saksan Helsingin-suurlähetystön residenssin edustustiloista ja siellä 
järjestettävistä monipuolisista tilaisuuksista. Tähän sisältyy seuraavat tehtävät: 
 

 ruoanlaitto 

 tarjoilu 

 vastaanottotilojen ja laitteiden siisteys ja sen ylläpito 

 tilaisuuksien järjestäminen, budjettisuunnittelu ja kustannuslaskennat suurlähettilään ja 
suurlähetystön yksiköiden kanssa  

 ruokalistojen suunnittelu ja hankinnat sekä varastojen seuranta 

 yhteistyö suurlähetystön huolto- ja kunnossapitotiimin kanssa, esim. tilaisuuksiin 
tarvittavien kalusteiden kasaaminen ja purkaminen  

 residenssin inventaarion tarkastus 
 
 
Edellytykset: 
 

 hotelli- ja ravintola-alan koulutus (toivottavaa)  

 kokemusta yllä mainituista tehtävistä  

 IT-perusosaaminen (erit. sähköpostiliikenne) 
 

Muut vaatimukset: 

 ruokalajien ja juomien tuntemus ja kiinnostus  

 hyvä englannin kielen taito (vähintään B2-taso eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen 
mukaan), saksan kielen taito katsotaan eduksi  

 luotettavuus, motivaatio, paineensietokyky ja joustavuus  

 valmiutta toimia iltatilaisuuksien järjestäjänä ja avustajana 

 organisointitaitoja ja halua työskennellä itsenäisesti  

 yhteistyökyvykkyys 

 ystävällisyys, palvelualttius korkea-arvoisia vieraita kohtaan, myös paineen alla 
 
 
Suurlähetystö tarjoaa miellyttävän työilmapiirin ja omistautuneen työyhteisön, joka koostuu 
lähetetyistä ja paikallisista työntekijöistä. Lisäksi residenssistä löytyy moderni kalustus ja täysin 
varusteltu ammattikeittiö.  
 
Suurlähetystö tarjoaa työsopimuksen seuraavin ehdoin: 
Sopimuksen kesto: vakituinen, 6 kuukauden koeaika  

 
 

 



 
Säännölliset työajat: 40 tuntia viikossa kokopäiväisessä tehtävässä. 
Palkka: 2 848 euroa bruttona kokopäiväisessä työtehtävässä. Osa-aikatyö 75 tai 50 
prosenttisesti on myös mahdollinen. Palkka mukautetaan osa-aikatyön mukaiseksi.  
 
Sopimusehdoissa sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Työaika on joustava. 
 
Saksan ulkoasianministeriö on asettanut tavoitteekseen edistää naisten ammatillista asemaa ja 
kannustaa päteviä naisia hakemaan tehtävään.  
 
Valintamenettelyn jälkeen on ennen palveluksen aloittamista todistettava terveydellinen 
soveltuvuus. Suurlähetystön lääkäri suorittaa lääkärintarkastuksen. Lisäksi tehdään henkilö-
/turvallisuustarkastus. Yhteistyöhalukkuutta edellytetään. 
 
Hakemuksen liitteet: 
 

 saksan- tai englanninkielinen hakemuskirje 

 saksan- tai englanninkielinen CV  

 todistus vaadittavasta englannin kielen tasosta  

 kopiot todistuksista sekä mahdollisista suosituskirjeistä 

 kopio passista  

 kopio oleskelu- ja työluvasta (koskee muita kuin EU-kansalaisia)  

 todenne suomalaisesta henkilötunnuksesta  

 ilmoita, oletko kiinnostunut kokopäiväisestä vai osa-aikaisesta työstä.  

Lähetä hakemus liitteineen 31.07.2022 mennessä 
 

osoitteeseen vw-s@hels.diplo.de. 

Kun lähetät hakemuksesi, otsikoi sähköposti: „Bewerbung Servicekraft Residenz“ 
 
Puutteellisia eikä myöhästyineitä hakemuksia oteta käsittelyyn. 
  
Haastattelut odotetaan järjestyvän elokuun 2022 alussa.  
 
Haastattelun aiheuttamia matkakuluja ei korvata.  
 
Lisätietoja Saksan Helsingin-suurlähetystöstä: www.helsinki.diplo.de 
 
Tietoa Euroopan unionin yleisestä tietosuoja-asetuksesta saksaksi ja englanniksi: 
https://helsinki.diplo.de/fi-de/datenschutz 
 

mailto:vw-s@hels.diplo.de
http://www.helsinki.diplo.de/
https://helsinki.diplo.de/fi-de/datenschutz

