Kutsu
Lieksassa on haku päällä. Meillä on kymmeniä avoimia työpaikkoja
useilla eri toimialoilla, kiinnostuitko kuulemaan lisää?
Tule keskustelemaan kanssamme avoimista työpaikoista ja mahdollisuuksista!
Töitä Lieksassa, Lieksaan töihin -tilaisuus
to 19.4.2018 klo 17.30 - 19.30
Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere (maksuton pysäköinti)
Tilaisuuden järjestää Lieksan Kehitys LieKe Oy:n 5T Tekemätöntä Työtä Tarjolla,
Työpaikkoja Tekijöille -hanke yhteistyössä Lieksan kaupungin kanssa. Tilaisuudessa
on paikan päällä useita lieksalaisia yrityksiä, muun muassa Porokylän Leipomo Oy
ja A & R Sveaholm Perhekokki, sekä Kelan Yhteyskeskus, Siun Sote,
Lieksan Kiinteistöt Oy ja Lieksan kaupunki.
Illan musisoinnista vastaa vaskilähettiläs Jouko Harjanne.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta kotisivuiltamme www.lieksankehitys.fi
Tarjoilujen järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumiset 12.4. mennessä
Satu Pehkoselle p. 040 672 6999 tai satu.pehkonen@lieksankehitys.fi.
Tilaisuus on maksuton, osallistujille luvassa yllätyslahja.
Ilmoittaudu heti mukaan tutustumaan
lieksalaisiin työnantajiin ja avoimiin työpaikkoihin!

Jarkko Määttänen
kaupunginjohtaja

”Töitä Lieksassa, Lieksaan töihin”

Tervetuloa Lieksaan - uudistuvaan, energiseen ja rohkeaan menestyjien
seutukaupunkiin - täällä on hyvä asua ja elää sekä yrittää
Lieksan kaupungin tavoitteena on toimiva, viihtyisä ja turvallinen kaupunki.
Meillä on tarjota asumisvaihtoehtoja järkevillä kustannuksilla. Olitpa muuttamassa tänne yksin, kaksin tai perheen kanssa, niin autamme löytämään juuri
sinun tarpeisiisi sopivan kodin.
Uudistuneessa kaupunkikeskustassa on hyvät julkiset ja kaupalliset palvelut sekä
mukava ja nopea asioida. Lieksa onkin Pielisen Karjalan kaupallinen keskus.
Kaikki palvelut sijaitsevat kävelymatkan päässä, mutta tarvittaessa auton parkkipaikka löytyy aina läheltä!
Meillä on monipuolinen koulutustarjonta. Lieksan oma lukio ja Riveria tarjoavat
mahdollisuuden jatko-opintojen pariin peruskoulun jälkeen. Riveria tarjoaa laajan
kattauksen tutkintoja ja koulutuksia. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja
on yli 130.
Lieksan upea luonto - Ruunaan kuohuvat kosket ja Kolin mahtavat kansallismaisemat Pielisen länsirannalla, tarjoavat aktiviteettia vapaa-aikaan. Täällä on
tilaa asua ja mahdollisuuksia harrastamiseen sekä monipuolinen kulttuuritarjonta.
Erityisesti Vaskiviikko tuo lisäväriä, houkutellen musiikinystäviä vuodesta toiseen
Lieksaan.
Täällä toimivat aktiivisesti Pielisen Karjalan musiikkiopisto, kansalaisopisto ja
Lieksan Lasten- ja Nuorten taidekoulun kannatusyhdistys ry. Jäähalli eli Lieksa
Areena sekä uimahalli palvelevat monipuolisten käyttömahdollisuuksien mukaan
kuntalaisia. Ensi syksynä on valmistumassa myös 2 500 neliöinen liikunta- ja
monitoimihalli, joka mahdollistaa sisäliikuntalajien harrastamisen entistä
monipuolisemmin.
Ja paljon muuta löydät Lieksan kaupungin sivuilta www.lieksa.fi.
Mikäli et pääse tilaisuuteen mukaan, mutta haluat kuulla Lieksan tarjoamista
mahdollisuuksista lisää, niin otathan rohkeasti yhteyttä meihin!
Lisätietoja: Lieksan Kehitys LieKe Oy www.lieksankehitys.fi
Satu Pehkonen, p. 040 672 6999 tai satu.pehkonen@lieksankehitys.fi

