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Sallan kunta vakinaistaa työllisyyshoidon toimintamallin ja organisaation. Uuden työllisyysyksikön
vetäjäksi haemme

TYÖLLISYYSKOORDINAATTORIA
vakinaiseen toimeen

Tehtäviin kuuluvat
• vastata työllisyyshoidon järjestämisestä ja koordinoinnista
• kehittää Sallan kuntastrategian mukaista monipalvelutoimintaa osana työllisyydenhoitoa
• kehittää työllistämis- ja koulutustoimenpiteitä sekä
ohjaus- ja työllistämismallia
• vastata asiantuntija- ja koulutusmallien suunnittelusta
ja hankinnasta
• valmistella ja osallistua työllisyyshoidon ohjausryhmän
työskentelyyn
• vastata sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä
Toimen kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsomme työhallinnon ja toimintaympäristön tuntemuksen.

SALLAN KUNTA TIEDOTTAA
toimitettava viimeistään 25.09.2014 klo 15.00 mennessä osoitteella: Sallan kunta, Postipolku 3, 98900 Salla
Hakemukseen on liitettävä CV.
Lisätietoja antaa: hallinto- ja kehittämisjohtaja
Pekka Huhtala, puh. 040-848 9915

Järj.: SPR:n Sallan osasto, Sallan lukiolaiset ja
kulttuuritoimi

Sallassa 3.9.2014

--------------------------------------------------------------------------

SALLAN KUNNANHALLITUS

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ninni Poijärven levynjulkkarit
N
Rajakievarissa torstaina 4.9. klo 18, liput 5€
R

Antti Virkkusen maalauksia SALLA,
Rajakievarissa 6.-20.9. avoinna ti – su klo 10 - 17.

JJonna Tervomaa Trio konsertti
SSallan Koulukeskus lauantaina 6.9. klo 19, liput 15€

SALLAN KANSALAISOPISTO
www.salla.fi/kansalaisopistopalvelut
Käden taidot, taiteet ja yhteiskunnalliset aineet: Nina Sipola puh. 040 559 6035, Suvi
Seppälä puh. 040 6804019

Kurssiopas on jaossa. Mikäli et saanut omaasi voit noutaa
sen kirjastolta. Ilmoittautuminen kursseille aukeaa pääsääntöisesti 8.9. klo 8:00. Katso tarkemmat tiedot kurssioppaasta.

Kuolajärven lapinpuvun valmistus

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja ja aktiivista
työn kehittämisotetta. Toimen osalta noudatetaan neljän
(4) kuukauden koeaikaa.

Tervetuloa!

Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista.

NÄLKÄPÄIVÄKONSERTTI

Hakemukset Sallan kunnanhallitukselle osoitettuna on

SPR:n katastrofirahastoon.
Kahvia myynnissä ennen ja jälkeen konsertin – lukion oppilaskunta kerää varoja ryhmäytymiseen.

Järj.: Kulttuuritoimi

--------------------------------------------------------------------------

TO 11.9. klo 18:00 Sallan koulukeskus, sali
etään
Liput 5 eur/aik. ja 2 eur/lapset. Lipunmyyntitulo tilitetään

Mikäli olet kiinnostunut puvun valmistuksesta, ota yhteyttä
tekstiilityönopettaja Pirjo Santala puh. 040 835 2057.

110126 Kantribändi (22 t, 44 eur.)
Sallan koulukeskus, musiikkiluokka A014 ti klo 18:0019:30. Soitetaan ja lauletaan kantrimusiikkia. Opettaja A.
Saarto. Kurssi alkaa kun ilmoittautuneita on väh. 6.
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