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Sosiaalityöntekijä viran määräaikainen täyttäminen vakanssi 333960 Maahanmuuttajapalvelut
Työavain Espoo-02-1138-20
Päätös
Sosiaalityöntekijä, määräaikainen virka, vakanssinumero 333960, Pakolais- ja
maahanmuuttajapalvelut. Lupa poiketa täyttökiellosta 67 § / 2019. Sosiaali- ja
terveystoimi, Perhe- ja sosiaalipalvelut -tulosyksikön toimintaohje 4 §.
Hakijat:
Hakuajan puitteissa 5 hakemusta.
Kelpoisuusvaatimuksen täytti 0 hakijaa.
Hakukanavat:
Ulkoinen haku (espoonrekry.fi, kuntarekry.fi, mol.fi, oikotie.fi, duunitori.fi,
monster.fi)
Palkkaus:
Tehtäväkohtainen palkka: 3390,87 €/kk
Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Hakuaika:
13.10.2020 - 27.10.2020 15:45
Sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen
pätevyys.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n
tarkoittama rikosrekisteriote. Lisäksi edellytetään kykyä itsenäiseen
työskentelyyn ja vastuunottoon asiakasprosessista, hyviä yhteistyö- ja
verkostoitumistaitoja, valmiuksia sosiaalityön ammatilliseen kehittämiseen,
hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kykyä työskennellä
moniammatillisessa tiimissä toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa.
Työtehtävät vaativat nopeaa arviointi- ja päätöksentekokykyä sekä
kriisityövalmiutta.
Arvostamme kokemus kotouttamistyöstä sekä laajemmin ymmärrys
humanitäärisen maahanmuuton erityiskysymyksistä, laaja palveluverkoston
tuntemus sekä kiinnostus sosiaalityön ja sen menetelmien ammatilliseen
kehittämiseen.
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Päätös:
Kun otetaan huomioon koulutuksen ja kokemuksen lisäksi haastattelun
perusteella tehty arviointi on valittu tehtävään soveltuvin.
Päätin valita määräaikaiseen virkaan: Sosiaalityöntekijä (vakanssinumero
333960) seuraavan hakijan:
Tehtävään valitaan Saara Mustalahti
Koeaika:
4kk
Ajalle:
23.11.2020 - 24.09.2021
Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Palkka:
Tehtäväkohtainen palkka: 3390,87 €/kk
Määräaikaisuuden perustelu: Sijaisuus
Ehdollisuus:
Sijaisuus kestää 23.11.2020 - 24.09.2021 asti tai määräaikaisen viranhaltijan
määräajasta riippumatta vakinaisen viranhaltijan palatessa virantoimitukseen,
kun vakinaisella viranhaltijalla on lakiin tai asetukseen perustuva ehdoton
oikeus palata virkaan.
Valinta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain
mukaisesti ehdolla, että hän esittää rikosrekisteriotteen 30 päivän kuluessa
tämän päätöksen tiedoksi saamisesta.

Kairamo Aino-Marja
Johtava sosiaalityöntekijä, pakolais- ja maahanmuuttajapalvelut, nuorten tiimi
Valmistelija / lisätiedot:
Kairamo Aino-Marja
Virtanen Roosa
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Tiedoksi
Hakijat

Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 6.11.2020.

