
Kesätyöntekijöitä Bolidenin malminetsintään 
  
Boliden Kevitsa hakee geologian alan kesätyöntekijöitä malminetsintään Suomessa. 
  
Tarjoamme haastavia ja mielenkiintoisia malminetsinnän töitä geologian alan opiskelijoille Bolidenin 
tutkimusalueilla Pohjois- ja Itä-/Keski-Suomessa. 
  
Tehtävät ja toimipaikat 
  
Pohjoisessa tehtävät painottuvat Sodankylän Kevitsan kaivosalueella ja sen välittömässä läheisyydessä 
suoritettavaan malminetsintään. Eteläisempiä alueellisen malminetsinnän toimintoja koordinoidaan yhtiön 
Kuopion toimipaikalta varsinaisten maastotöiden tapahtuessa lähinnä Pyhäsalmen-Kiuruveden seudulla. 
Bolidenin malminetsinnässä työtehtäväsi voivat olla: 

• Timanttikairauksen valvontaa ja tulosten raportointia 
• Kallioperäkartoitusta ja -näytteenottoa 
• Lohkare-etsintää 
• Maaperänäytteenottoa 
• Historiallisen tutkimusaineiston läpikäyntiä ja digitointia 
• Avustamista geofysikaalisissa maastomittauksissa 

  
Työpaikkojen lukumäärä  
  
Keski-Suomen alueelliseen malminetsintään valitaan 2 hakijaa. 
Sodankylän malminetsintään valitaan 2 hakijaa. 
  
Koulutus ja vaatimukset  
  
Kesätyön kesto on 3–4 kuukautta touko-/kesäkuusta alkaen. Edellytämme hakijoilta vastuullista 
turvallisuusnäkökohdat huomioivaa asennetta, soveltuvia geologian opintoja, vähintään 18-vuoden ikää ja 
B-ajokorttia. 
  
Lisätietoja 
  
Lisätietoja kesätyöhakuun liittyen antaa:  
Keski-Suomen alueellinen malminetsintä – Sanna Rötsä, sanna.rotsa@boliden.com 
Sodankylän malminetsintä – Teemu Törmälehto, teemu.tormalehto@boliden.com 
  
Hakemukset 
  
Mikäli hakemuksesi kohdistuu tiettyyn tehtävään/sijoituspaikkaan, pyydämme ilmoittamaan sen selvästi 
hakemuksen yhteydessä. Voit täyttää ja lähettää hakemuksesi viimeistään 31.1.2022 
  
Boliden tuottaa metalleja, joiden avulla moderni maailma toimii. Välitämme ihmisistä, ympäristöstä ja 
yhteiskunnasta kaikessa toiminnassamme. Kuulumme toimialan kärkeen kestävän kehityksen mukaisessa 
metallintuotannossa ja olemme johtavassa asemassa metallien kierrätyksessä. Kaivoksillamme ja 
sulatoillamme on vahva asema haastavilla markkinoilla pitkän kokemuksen ja parhaan mahdollisen 
tekniikan ansiosta. Bolidenillä on 6 000 työntekijää Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa. Konsernin 
liikevaihto on 50 miljardia kruunua. 
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