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Kuuntele.
Antti menee työhaastatteluun
Kului noin viikko ja Antti meni työhaastatteluun Kattilan Marketiin. Hän
pukeutui siististi ja otti mukaan opiskelu- ja työtodistukset. Hän oli ajoissa
paikalla, ettei vaan myöhästy. Kattilan marketin henkilöstöpäällikkö KaisaMarja Mikkola-Virtanen tuli häntä vastaan kaupan takahuoneen ovelle. Hän
esittäytyi ja he kättelivät.
− Hei, tervetuloa! Kaisa-Marja Mikkola-Virtanen. Voit sanoa Kaisaksi.
− Hei, hauska tutustua, Antti Lahtinen.
− Mennään tuonne työhuoneeseeni. Tänne päin! Olet siis hakemassa töitä
kaupan alalta. No niin, tässä on työhuoneeni. Ole hyvä, voit istua tähän
tuoliin. Otan sinun hakemuksesi esille.
− Joo, haen töitä. Valmistuin viime keväänä merkonomiksi. Olen ollut
opiskeluaikoina työharjoitteluissa kahdessa eri kaupassa. Tykkäsin olla
kaupassa töissä. Voin tavata eri ihmisiä ja työ oli vaihtelevaa. Aikaisemmin
olin töissä lehdenjakajana, muuttofirmassa ja kesätöissä kaupungin
puutarhassa ja toimistoapulaisena.
− Täällä meillä tarvitaan hevi-puolelle myyjää. Hevi-myyjä työskentelee
hedelmä- ja vihannesosastolla. Hän järjestää tuotteet paikoilleen ja
vie huonot hedelmät ja vihannekset pois. Myyjä voi aina välillä tarpeen
mukaan tuurata kassaa, kun kassa menee kahvi- ja ruokatauolle tai
kassoilla on ruuhkaa. Oletko käyttänyt kassapäätettä?
− Kyllä, minulla on kokemusta kassatyöstäkin. Luotto- ja pankkikortit ovat
tuttuja.
− No hyvä juttu! Katson nyt sinun työtodistuksia ja opintotodistuksia: sinulla
on oikein hyvät paperit! Tässä työharjoittelutodistuksessa sanotaan, että
olit ahkera ja tunnollinen ja hoidit kaikki tehtävät erinomaisesti. Sinulla on
kokemusta asiakaspalvelusta. Opintotodistus on myös hyvä. On hyvä,
että olet opiskellut kaupan alaa merkonomiksi.
− Kiitos! Millaiset työajat voivat olla?

− Meillä on aamu-, päivä- ja iltavuoro ja töitä myös sunnuntaisin. Myyjä
tekee yleensä 30 tuntia viikossa, mutta joskus voi tulla enemmänkin
tunteja, jos esimerkiksi joku sairastuu tai on lomalla.
− Mikä on tuntipalkka?
− Palkka on kaupan alan työehtosopimuksen mukainen eli noin 10 € /
tunti plus ilta-, lauantai- ja sunnuntaityökorvaukset. Sunnuntaityöstä
maksetaan tuplapalkka.
− Minä olen kiinnostunut tulemaan tänne töihin.
− Ajattelen, että olet sopiva tähän työhön. Meillä on koeaika 3 kuukautta ja
voin ottaa sinut ainakin kolmeksi kuukaudeksi. Katsotaan sitten kolmen
kuukauden kuluttua, jatkammeko työsuhdetta.
− Oi kiitos! Hyvä juttu!
− Sinulla on täällä paljon töitä, hommaa riittää! Milloin voit aloittaa?
− Ihan milloin vaan, vaikka jo huomenna.
− Tervetuloa sitten huomenna klo 8. Kysy myymäläpäällikkö Liisa Oravaa,
hän opastaa sinut tuleviin työtehtäviisi.
− Kiitos, näkemiin!
− Kiitos, hei, tervetuloa liikkeeseemme myyjäksi!
− Kiitos!
− Muista tuoda verokortti, että sinulta ei mene 60 % veroa palkasta.

