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Tilastosuunnittelijan viran vakinainen täyttäminen sosiaali ja terveystoimen esikunnassa
Tilastosuunnittelija, viran vakinainen täyttäminen, vakanssinumero 333735.
Virka sijoittuu sosiaali- ja terveystoimen esikuntaan, työavain ESPOO-021020-20.
Lupa poiketa täyttökiellosta ESPOO-02-1020-20. Espoon kaupungin sosiaalija terveystoimen toimialan esikunnan toimintaohje, 5 §.
Hakijat:
Hakuajan puitteissa 15 hakemusta.
Kelpoisuusvaatimuksen täytti 11 hakijaa.
Hakukanavat:
Ulkoinen haku (espoonrekry.fi, kuntarekry.fi, mol.fi, oikotie.fi, duunitori.fi,
monster.fi)
LinkedIn
Twitter
Instagram
Palkkaus:
Tehtäväkohtainen palkka: 3620,04 €/kk
Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Hakuaika:
30.09.2020 - 15.10.2020 15:00
Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
Tehtävässä edellytetään kokemusta tietotuotannon tehtävistä.
Arvostamme raportointi- ja analysointijärjestelmien (esim. PowerBI),
tilastollisten menetelmien, SQL-kyselykielen, sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelutuotannon ja tietojohtamisen tuen tuntemusta. Tehtävässä on eduksi
tietosuojakysymysten sekä sosiaali- ja terveystietojen toisiokäyttöön liittyvä
tuntemus. Tehtävässä on tärkeää tunnistaa, ymmärtää ja kehittää uusia
mahdollisuuksia tietojohtamisessa ja tiedontuotannossa. Työ vaatii
kehittämismyönteisyyttä, halua oppia uutta ja kykyä toimia muuttuvassa
ympäristössä. Lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö- ja viestinnällisiä taitoja
sekä kokemusta sidosryhmäyhteistyöstä. Sinulla ei välttämättä tarvitse olla
kokemusta kaikista edellä mainituista asioista, vaan tärkeintä on uteliaisuus ja
halu oppia uutta.
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Päätös:
Päätin
kumota talous- ja hallintojohtajan päätöksen: päätöspöytäkirja, henkilöstöasiat
5.11.2020 § 4
Kun otetaan huomioon koulutuksen ja kokemuksen lisäksi haastattelun
perusteella tehty arviointi on valittu tehtävään soveltuvin.
Päätin valita vakinaiseen virkaan: Tilastosuunnittelija (vakanssinumero
333735) seuraavan hakijan:
Tehtävään valitaan Tanja Järvinen
Koeaika:
Palvelussuhde alkaa:
Sopimusala:
Palkka:
Ehdollisuus:

6 kuukautta
01.12.2020
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Tehtäväkohtainen palkka: 3620,04 €/kk
Valinta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain
mukaisesti ehdolla, että hän esittää hyväksyttävän
selvityksen terveydentilastaan 30 päivän kuluessa
tämän päätöksen tiedoksi saamisesta.

Luukko Olli-Pekka
Talous- ja hallintojohtaja, sosiaali- ja terveystoimi
Valmistelija / lisätiedot:
Jarner Kim
Suutala-Similä Sirpa
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Tiedoksi
Hakijat

Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa 12.11.2020.

