
MATKAILUKESKUS RAUHALAHDEN AVOIMET TYÖPAIKAT  
JA HAKUKRITEERIT KESÄLLE 2023 

 
 
 
MATKAILUKESKUS RAUHALAHTI, Kuopio  
Leirintäaluetyöntekijä vastaanottoon (5 työpaikkaa) 
 
 
Matkailukeskus Rauhalahdessa on 83 eritasoista mökkiä, 266 matkailuajoneuvopaikkaa, laaja 
teltta-alue, Kesäravintola, eläinpuisto, kesäteatteri sekä Kesäkauppa ja välinevuokraamo. 
 
Hei Sinä asiakaspalvelusta sekä matkailualasta kiinnostunut! Tule työskentelemään kanssamme 
kesäksi Kuopion mukaansatempaavimpaan työpaikkaan! 
 
Miltä kuulostaisi työ mahtavassa työporukassa, jossa vallitsee hyvä yhteishenki ja tekemisen 
meininki? Meillä on tarjota juuri Sinulle työtä monipuolisen rennossa, kansainvälisessä sekä 
viihtyisässä työympäristössä! Haemme Matkailukeskus Rauhalahden vastaanottoon 
leirintäaluetyöntekijöitä. 
 
Vastaanoton työtehtävät vaativat 18 vuoden ikää, hyvää kielitaitoa (vähintään suomi ja englanti), 
asiakasystävällisyyttä, paineensietokykyä sekä huolellisuutta kovassakin kiireessä. Alan koulutus 
ja työkokemus, Sportum -varausjärjestelmän hallitseminen sekä ensiaputaidot katsotaan eduksi. 
Kaikista tärkeintä on kuitenkin motivaatio ja halu oppia uutta! Työtehtäviin perehdytetään. 
 
Työtehtäviin kuuluu mökki-, caravan- ja teltta-asiakkaiden sisään- ja uloskirjaus, myyntipalvelun 
tehtävät, yleisen informaation jakaminen, kioskitavaran myyminen sekä muut vastaanoton työt.  
 
Jos olet iloinen, ahkera, joustava sekä kiva työkaveri ja tiimipelaaja, niin olet juuri se, ketä kesäksi 
etsimme! Tarjoamme työntekijöillemme henkilökuntaetuina hyvät vapaa-ajan 
aktiviteettimahdollisuudet (sup-laudat, kajakit, kanootit, sähköskootterit) sekä henkilökuntahinnat 
majoitus- sekä ravintolapalveluista. 
 
Työ alkaa touko-kesäkuussa sopimuksen mukaan, työ kestää 2-3kk. Työ on 3-vuorotyötä. 
Palkkaus Mara-Tes mukaisesti. 
 
Työpaikkoja voit hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Haemme leirintäaluetyöntekijöitä myös 
muille osastoille, joten muista merkitä hakemukseesi, mille osastolle haet tai jos haet useammalle 
osastolle, niin merkitse ne kaikki samaan hakemukseen.  
 
Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää sähköpostitse 19.3.2023 mennessä 
sales@visitrauhalahti.fi  
Hae nopeasti, sillä haastattelemme hakijoita myös hakuajan ollessa käynnissä. 
Lisätietoja: annika.taskinen@visitrauhalahti.fi 
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MATKAILUKESKUS RAUHALAHTI, Kuopio 
Leirintäaluetyöntekijä siivoukseen (11 työpaikkaa) 
 
 
Matkailukeskus Rauhalahdessa on 83 eritasoista mökkiä, 266 matkailuajoneuvopaikkaa, laaja 
teltta-alue, Kesäravintola, eläinpuisto, kesäteatteri sekä Kesäkauppa ja välinevuokraamo. 
 
Hei Sinä toimeliaasta työstä sekä matkailualasta kiinnostunut! Tule työskentelemään kanssamme 
kesäksi Kuopion mukaansatempaavimpaan työpaikkaan! 
 
Miltä kuulostaisi työ nuorekkaassa työporukassa, jossa vallitsee hyvä yhteishenki ja tekemisen 
meininki? Meillä on tarjota juuri Sinulle työtä monipuolisen rennossa, kansainvälisessä sekä 
viihtyisässä työympäristössä! Haemme Matkailukeskus Rauhalahden siivoukseen ja 
puhtaanapitoon leirintäaluetyöntekijöitä. 
 
Siivouksen työtehtävät vaativat huolellisuutta kovassakin kiireessä, joustavuutta, 
asiakasystävällisyyttä, kielitaitoa (asiakaspalvelutilanteiden vuoksi vähintään suomi ja englanti) 
sekä hyvää terveydentilaa. Alan työkokemus ja ajokortti katsotaan eduksi. Kaikista tärkeintä on 
kuitenkin motivaatio ja halu oppia uutta! Työtehtäviin perehdytetään. 
 
Siivouksen työtehtäviin kuuluu alueen eritasoisten mökkien, yleisten huoltorakennusten sekä 
saunojen siivous ja puhtaanapito.  
 
Jos olet iloinen, ahkera, joustava sekä kiva työkaveri ja tiimipelaaja, niin olet juuri se, ketä kesäksi 
etsimme! Tarjoamme työntekijöillemme henkilökuntaetuina hyvät vapaa-ajan 
aktiviteettimahdollisuudet (sup-laudat, kajakit, kanootit, sähköskootterit) sekä henkilökuntahinnat 
majoitus- sekä ravintolapalveluista. 
 
Työ alkaa huhti-kesäkuussa sopimuksen mukaan, työ kestää 2-12kk. Työtä tehdään kesällä 
kahdessa vuorossa, myös viikonloppuisin. Palkkaus Mara-Tes mukaisesti. 
 
Työpaikkoja voit hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Haemme leirintäaluetyöntekijöitä myös 
muille osastoille, joten muista merkitä hakemukseesi, mille osastolle haet tai jos haet useammalle 
osastolle, niin merkitse ne kaikki samaan hakemukseen.  
 
Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää sähköpostitse 19.3.2023 mennessä 
sales@visitrauhalahti.fi  
Hae nopeasti, sillä haastattelemme hakijoita myös hakuajan ollessa käynnissä. 
Lisätietoja: taru.korhonen@visitrauhalahti.fi 
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MATKAILUKESKUS RAUHALAHTI, Kuopio 
Leirintäaluetyöntekijä kiinteistöhuoltoon- ja vihertyöhön (4 työpaikkaa) 
 
 
Matkailukeskus Rauhalahdessa on 83 eritasoista mökkiä, 266 matkailuajoneuvopaikkaa, laaja 
teltta-alue, Kesäravintola, eläinpuisto, kesäteatteri sekä Kesäkauppa ja välinevuokraamo. 
 
Hei Sinä monipuolisesta ulkoilmatyöstä ja kiinteistönhoidosta kiinnostunut! Tule työskentelemään 
kanssamme kesäksi Kuopion mukaansatempaavimpaan työpaikkaan! 
 
Miltä kuulostaisi työ mahtavassa työporukassa, jossa vallitsee hyvä yhteishenki ja tekemisen 
meininki? Meillä on tarjota juuri Sinulle työtä monipuolisen rennossa, kansainvälisessä sekä 
viihtyisässä työympäristössä! Haemme Matkailukeskus Rauhalahden kiinteistönhuoltoon sekä 
vihertyöhön leirintäaluetyöntekijöitä. 
 
Huollon työtehtävät vaativat 18-vuoden ikää, huolellisuutta ja paineensietokykyä kovassakin 
kiireessä, joustavuutta ja kielitaitoa (vähintään suomi ja englanti). Kokemus ja koulutus 
rakennusalan-, LVI-, sähkö- ja vihertöistä katsotaan eduksi. Kaikista tärkeintä on kuitenkin 
motivaatio ja halu oppia uutta! Työtehtäviin perehdytetään. Ajokortti on pakollinen.  
 
Työtehtäviin kuuluu alueen kiinteistöjen ja piha-alueiden kunnostukseen ja ylläpitoon liittyvät 
tehtävät, vihertyöt sekä huoltopäivystys.  
 
Jos olet iloinen, ahkera, joustava sekä kiva työveri ja tiimipelaaja, niin olet juuri se, ketä kesäksi 
etsimme! Tarjoamme työntekijöillemme henkilöstöetuina hyvät vapaa-ajan 
aktiviteettimahdollisuudet (sup-laudat, kajakit, kanootit, sähköskootterit) sekä henkilökuntahinnat 
majoitus- sekä ravintolapalveluista. 
 
Työ alkaa touko-kesäkuussa sopimuksen mukaan, työ kestää 2-3 kk. Työtä tehdään pääosin 
yhdessä vuorossa, myös viikonloppuisin. Palkkaus Mara-Tes mukaisesti. 
 
Työpaikkoja voit hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Haemme leirintäaluetyöntekijöitä myös 
muille osastoille (kts. Te-palvelut), joten muista merkitä hakemukseesi, mille osastolle haet tai jos 
haet useammalle osastolle, niin merkitse ne kaikki samaan hakemukseen.  
 
Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää sähköpostitse 19.3.2023 mennessä 
sales@visitrauhalahti.fi  
Hae nopeasti, sillä haastattelemme hakijoita myös hakuajan ollessa käynnissä. 
Lisätietoja: antti.tirkkonen@visitrauhalahti.fi  
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MATKAILUKESKUS RAUHALAHTI, Kuopio 
Ravintolatyöntekijä Kesäravintola Rauhalahteen (5 - 7 työpaikkaa) 
 
Matkailukeskus Rauhalahdessa on 83 eritasoista mökkiä, 266 matkailuajoneuvopaikkaa, laaja 
teltta-alue, Kesäravintola, eläinpuisto, kesäteatteri sekä Kesäkauppa ja välinevuokraamo. 
 
Hei Sinä asiakaspalvelusta sekä ravintolatyöstä kiinnostunut! Tule työskentelemään kanssamme 
kesäksi Kuopion mukaansatempaavimpaan työpaikkaan! 
 
Miltä kuulostaisi työ mahtavassa työporukassa, jossa vallitsee hyvä yhteishenki ja tekemisen 
meininki? Meillä on tarjota juuri Sinulle työtä monipuolisen rennossa, kansainvälisessä sekä 
viihtyisässä työympäristössä! Haemme Matkailukeskus Rauhalahden Kesäravintolaan 
ravintolatyöntekijöitä. 
 
Ravintolatyöntekijän työnkuvaan kuuluu kassatarjoilua, anniskelua ja ruoan valmistusta. Ruoan 
valmistukseen perehdytetään ennen työn alkua. Tehtävät eivät vaadi kokin pätevyyttä, mutta se 
katsotaan eduksi. 
 
Työtehtävät vaativat 18 vuoden ikää, hyvää kielitaitoa (vähintään suomi ja englanti), 
asiakasystävällisyyttä, paineensietokykyä ja huolellisuutta kovassa kiireessäkin. Työntekijöiltä 
vaaditaan hygienia- ja anniskelupassi sekä töiden alkaessa salmonellatodistus.  
 
Jos olet iloinen, ahkera, joustava sekä kiva työkaveri ja tiimipelaaja, niin olet juuri se, ketä kesäksi 
etsimme! Tarjoamme työntekijöillemme henkilöstöetuina hyvät vapaa-ajan 
aktiviteettimahdollisuudet (sup-laudat, kajakit, kanootit, sähköskootterit) sekä henkilökuntahinnat 
majoitus- sekä ravintolapalveluista. 
 
Matkailukeskus Rauhalahden Kesäravintola on avoinna 29.5. - 19.8.2023 välisen ajan. 
Työ alkaa touko-heinäkuussa sopimuksen mukaan, työ kestää 1–4 kk. Työ on 3-vuorotyötä. 
Palkkaus Mara-Tes mukaisesti. 
 
Työpaikkoja voit hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Haemme leirintäaluetyöntekijöitä myös 
muille osastoille, joten muista merkitä hakemukseesi, mille osastolle haet tai jos haet useammalle 
osastolle, niin merkitse ne kaikki samaan hakemukseen.  
 
Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää sähköpostitse 19.3.2023 mennessä 
sales@visitrauhalahti.fi  
Hae nopeasti, sillä haastattelemme hakijoita myös hakuajan ollessa käynnissä. 
Lisätietoja: jenna.julkunen@visitrauhalahti.fi 
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MATKAILUKESKUS RAUHALAHTI 
Leirintäaluetyöntekijä kesäkauppaan ja välinevuokraamoon (1 - 3 työpaikkaa) 
 
 
Matkailukeskus Rauhalahdessa on 83 eritasoista mökkiä, 266 matkailuajoneuvopaikkaa, laaja 
teltta-alue, Kesäravintola, eläinpuisto, kesäteatteri sekä Kesäkauppa ja välinevuokraamo. 
 
Hei Sinä asiakaspalvelusta sekä matkailualasta kiinnostunut! Tule työskentelemään kanssamme 
kesäksi Kuopion mukaansatempaavimpaan työpaikkaan! 
 
Miltä kuulostaisi työ nuorekkaassa työporukassa, jossa vallitsee hyvä yhteishenki ja tekemisen 
meininki? Meillä on tarjota juuri Sinulle työtä monipuolisen rennossa, kansainvälisessä sekä 
viihtyisässä työympäristössä! Haemme Matkailukeskus Rauhalahden Kesäkauppaan ja 
välinevuokraukseen leirintäaluetyöntekijöitä. 
 
Kesäkaupan ja välinevuokraamon työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelu, myyntityö, kaupan 
siisteydestä ja valikoimasta huolehtiminen sekä välinevuokraus ja niiden käyttöopastus.  
 
Työtehtävät vaativat 18-vuoden ikää, huolellisuutta ja paineensietokykyä kovassakin kiireessä, 
joustavuutta ja kielitaitoa (vähintään suomi ja englanti). Kokemus asiakaspalvelusta, myyntityöstä, 
kassatyöskentelystä, välinevuokrauksesta ja ohjelmapalveluista katsotaan eduksi. Kaikista 
tärkeintä on kuitenkin motivaatio ja halu oppia uutta! Työtehtäviin perehdytetään.    
 
Jos olet iloinen, ahkera, joustava sekä kiva työkaveri, niin olet juuri se ketä kesäksi etsimme! 
Tarjoamme työntekijöillemme henkilöstöetuina hyvät vapaa-ajan aktiviteettimahdollisuudet (sup-
laudat, kajakit, kanootit, sähköskootterit) sekä henkilökuntahinnat majoitus- sekä 
ravintolapalveluista. 
 
Kesäkauppa on avoinna 5.6.–6.8.2023. 
Työ alkaa kesäkuussa sopimuksen mukaan, työ kestää 2-3kk. Työtä tehdään pääosin yhdessä 
vuorossa, myös viikonloppuisin. Palkkaus Mara-Tes mukaisesti. 
 
Työpaikkoja voit hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Haemme leirintäaluetyöntekijöitä myös 
muille osastoille, joten muista merkitä hakemukseesi, mille osastolle haet tai jos haet useammalle 
osastolle, niin merkitse ne kaikki samaan hakemukseen.  
 
Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää sähköpostitse 19.3.2023 mennessä 
sales@visitrauhalahti.fi  
Hae nopeasti, sillä haastattelemme hakijoita myös hakuajan ollessa käynnissä. 
Lisätietoja: jenna.julkunen@visitrauhalahti.fi 
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