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Saapunut _____/_____20____

Hakemus

REKRYTOINTILISÄN HAKEMUS
Rekrytointituen hakemus on tehtävä kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta, rekrytointipalkkion
hakemus viimeistään kuukausi siitä, kun työsuhde on kestänyt vuoden.
Rekrytointitukea haetaan ajalle:

Työnantajan tiedot

___/___ 20__ - ___/___ 20___ (Palkkakuitit toimitetaan 2 kk välein Työllistämisyksikölle).
Rekrytointipalkkiota haetaan (henkilö ollut vuoden työsuhteessa alkaen rekrytointilisän
tukijaksosta alkaen). Toimita liitteeksi työsopimus ja palkkatodistus vuoden ajalta. Tarvittaessa
Työllistämisyksikkö voi pyytää muitakin asiaan liittyviä liitteitä.
Yritys/yhdistys/järjestö
Y-tunnus:
Osoite
Kotipaikka
Yhteyshenkilön nimi, puhelin ja sähköposti

Työnantajan toiminnan kuvaus (voidaan antaa myös liitteellä)

Palkatun henkilökunnan määrä ja henkilöstökulut edelliseltä tilikaudelta
hlöä
€
Hakijan saamat De minimis -tuet edeltävän 3 vuoden ajalta *
€
Työnantajan IBAN-tilinumero ja pankin BIC-tunnus
Tuen käyttö

Työnantajan selvitys, mihin rekrytointitukea käytetään. (Tarvittaessa Työllistämisyksikkö voi pyytää
asiaan liittyviä liitteitä tuen käytöstä). Selvityksen voi antaa myös erillisellä liitteellä.
Yksilöity selvitys rekrytointituen käytöstä (esim. tulityökortti,
turvajalkineet, henkilökohtaiset suojaimet yms.)

Euroa

Kempeleen kunta, Työllistämisyksikkö, PL 12, 90441 Kempele.
Käyntiosoite: Tippakuja 3 B 7, 90440 Kempele. Työnsuunnittelija p. 050 4636 398,
heli.luukinen@kempele.fi. Työllisyyspäällikkö p. 050 4636 390, jussi.jalonen@kempele.fi
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Työntekijän tiedot

Työntekijän nimi

Työntekijän kotiosoite

Työntekijän kotipaikka

Työntekijän henkilöturvatunnus

Työntekijän työpisteen käyntiosoite

Työpisteen henkilömäärä

Työntekijän tehtävänimike ja työnkuva

Työntekijän bruttopalkka €/kk

Työntekijän työaika (h/viikko)

Työntekijä täyttää:
Työttömyyteni kesto ennen työsuhdetta (työmarkkinatuen kertymä)

päivää

Annan suostumukseni tämän hakemuksen, itseäni koskevien TE-toimiston työllistymissuunnitelman
tietojen sekä itseäni koskevien Kelan etuustietojen luovutukseen Kempeleen työllistämisyksikön
käytettäväksi Kempeleen rekrytointilisän päätöksenteossa.
Päiväys ja allekirjoitus sekä nimenselvennys

Liitteet

Hakemuksen liitteenä toimitetaan:
kopio työntekijän työsopimuksesta (oltava aina hakemuksen liitteenä)
palkkakuitit
kpl
selvitys rekrytointituen käytöstä
palkkatodistus vuoden ajalta (rekrytointilisä)
mahdollinen oppisopimustoimiston koulutussopimus
mahdollinen kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä
työnantajan toiminnan kuvaus

_____________________________________________
_____________________________________________

Olemme lukeneet rekrytointilisän ehdot ja vakuutamme täyttävämme ne.
Allekirjoitus

Vakuutamme antamamme tiedot oikeiksi.
Hakijan allekirjoitus (nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö)

Nimen selvennys

* De minimis – tuki
Linkki de minimis-asetukseen https://www.tem.fi/?s=497
Esite de minimis-tuesta https://www.tem.fi/files/42606/6_2015_de_minimistuki_30032015.pdf

