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Peruskoulun virka-apulaisrehtorin viran määräaikainen täyttäminen vakanssinumero 800887
Rastaalan koulussa
Päätös
Peruskoulun virka-apulaisrehtori, viran määräaikainen täyttäminen,
vakanssinumero 800887. Viran sijoituskoulu on palvelussuhteen alkaessa
Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja,
Rastaalan koulu. Virka sijoittuu suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön,
Työavain ESPOO-03-2384-20.
Peruskoulun virka-apulaisrehtori, määräaikainen virka, vakanssinumero
800887, Rastaalan koulu. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön
toimintaohje 4 §.
Hakijat:
Hakuajan puitteissa 15 hakemusta.
Kelpoisuusvaatimuksen täytti 12 hakijaa.
Hakukanavat:
Ulkoinen haku (espoonrekry.fi, kuntarekry.fi, mol.fi, oikotie.fi, duunitori.fi,
monster.fi)
Sopimusala:
OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Hakuaika:
16.11.2020 - 30.11.2020 15:45
Kelpoisuusvaatimus: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.
Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi
korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus,
riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien
perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25
opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai
muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.
Lisäksi edellytetään yhteistyötaitoja ja taitoja johtaa omien vastuualueiden
prosesseja itsenäisesti yhteistyössä rehtorin, johtoryhmän sekä
oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Edellytämme aiempaa kokemusta
esimiestehtävissä toimimisesta ja johtoryhmätyöskentelystä. Tehtävässä
edellytetään vankkaa kokemusta lukujärjestysten laatimisesta ja Kurrejärjestelmän osaamista. Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi
rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme erityisopetuksen hyvää tuntemusta.
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Päätös:
Kun otetaan huomioon koulutuksen ja kokemuksen lisäksi haastattelun
perusteella tehty arviointi on valittu tehtävään soveltuvin.
Päätin valita määräaikaiseen virkaan: Peruskoulun virka-apulaisrehtori
(vakanssinumero 800887), sijoituskoulu Espoon kaupunki, Sivistystoimi,
Suomenkielinen opetus, Perusopetuslinja, Rastaalan koulu, seuraavan
hakijan:
Tehtävään valitaan Taija Palokankare
Ajalle:
07.01.2021 - 31.07.2021
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Määräaikaisuuden perustelu:
Muu organisaation toimintaan tai työhön liittyvä perusteltu syy
Kyseessä on avoin virka, joka avautuu myöhemmin.
Tehtävään valitaan 1. varasijalle Nina Viitanen

Vihtonen-Vettenniemi Hanna-Leea
Rehtori, Rastaalan koulu
Valmistelija / lisätiedot:
Vihtonen-Vettenniemi Hanna-Leea
Lindholm Marjatta
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Tiedoksi
Hakijat
Tämä päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa.

