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1. PROJEKTIKOORDINAATTORIN TOIMI
AJALLE 1.8.2015 – 31.5.2016
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja myöntänyt rahoituksen hankkeeseen Osaamisen malli. Hankkeen tavoitteena on edistää
koulutuksen laatua laaditun laatukäsikirjan ohella, ehkäistä
koulutuksellista syrjäytymistä ja lisätä koko työyhteisön yhteisöllisyyden kokemusta hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.
Etsimme hankkeeseen itsenäisen työotteen omaavaa ja kehittämisintoista projektikoordinaattoria. Projektikoordinaattorin
koulutusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto ja pedagogiset opinnot tai opettajan kelpoisuus. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Koulutuksellisen
kelpoisuuden täyttävät hakijat haastatellaan kesä-heinäkuun
vaihteessa.
Projektikoordinaattorin toimessa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Päivittäinen työaika
KVTES:n mukainen yleistyöaika ja palkkauksessa sovelletaan
palkkahinnoittelutunnusta O4SOS04A, koska tehtävä on itsenäistä alan hallintaa edellyttävä kehittämis-, suunnittelu- ja
asiakastyötä. Tällöin tehtäväkohtainen palkka on 2579 eur/kk.

2. PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN
VIRANSIJAISUUS KIRKONKYLÄN KOULULLA
AJALLE 10.8. 2015 – 4.6. 2016
3. KOULUPSYKOLOGIN VIRKA TOISTAISEKSI
1.8.2015 ALKAEN
Koulupsykologi työskentelee päiväkodissa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiossa. Lisäksi hän työskentelee sosiaali- ja
terveystoimen palveluilla sovittavalla tavalla.
Koulupsykologin työssä painottuvat oppilaiden oppimis- ja
koulunkäyntiedellytysten turvaaminen, psykososiaalisen tuen
tarjoaminen oppilaille ja heidän perheilleen sekä moniammatillinen verkostotyö opetushenkilöstön ja koulujen sidosryhmien kanssa.
Hakijoilta edellytämme kiinnostuneisuutta lasten ja nuorten
parissa tehtävään oppilashuoltotyöhön, halua työskennellä
osana kouluyhteisöä, kehittävää työotetta, valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Koulumaailman tuntemus ja työkokemus katsotaan hakijalle
eduksi. Tarjoamme mielenkiintoisen työn, kollegiaalisen tuen ja
mahdollisuuden kehittää omaa työtään.
Koulupsykologin kelpoisuusehtona on laillistetun psykologin
pätevyys.
Koulupsykologina virassa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Päivittäinen työaika KVTES:n mukainen työaika ja palkkauksessa sovelletaan julkisella sektorilla
toimivien psykologien keskipalkkaa.
Virkoihin valittujen on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista,
toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä
esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen
rikosrekisteriote.
Hakemuksen voi jättää myös sähköisesti osoitteeseen sivtsto@salla.fi. tai osoitteeseen Sivistyslautakunta, Postipolku 3,
98900 Salla 6.7. klo 15.15 mennessä.
Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, kopiot kelpoisuuden
osoittavista tutkintotodistuksista ja työtodistuksista.
Lisätietoja antaa sivistystoimenjohtaja Marja Myllykangas
sposti:marja.myllykangas@salla.fi ja puhelimitse 0408488519
1.7. alkaen.
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