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VAMMAISPALVELUIDEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA, MÄÄRÄAIKAINEN

Perusturva
Hattulan kunta
Työavain: 210184

Työtehtävät: sosiaalityöntekijä

Haku päättyy: 22.1.2019 klo 15

Työn luonne: kokoaikatyö

Palkka: 3400,70 €/kk

Työsuhteen kesto: määräaikainen

Työ alkaa: 1.3.2019

Työn kuvaus:
VAMMAISPALVELUIDEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA, MÄÄRÄAIKAINEN AJALLA
1.3.–31.12.2019
Haemme Hattulan kuntaan vammaispalveluiden ja sosiaalityön ammattilaista osaavaan ja
monipuoliseen tiimiimme. Vammaispalveluiden sosiaalityö on osa sosiaalityön palveluita.
Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä, ennaltaehkäisevää toimintatapaa ja
moniammatillista työskentelyä. Teemme myös laajasti verkostoyhteistyötä.
Työtehtävät ovat vammaispalveluista vastaavan sosiaalityöntekijän tehtävät: asiakkaiden ja heidän
perheidensä ohjaus ja neuvonta, palvelutarpeen arvioinnit, palvelusuunnitelmien laadinta,
vammaispalveluiden hakemusten käsittely ja päätöksenteko. Tehtävään sisältyy lisäksi erityistä
tukea tarvitsevien aikuisten asiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko. Tarjoamme mm.
säännöllisen työnohjauksen, joustavat työajat, tiimin tuen, mahdollisuuden työparityöskentelyyn
sekä etätyömahdollisuuden. Dokumentointia helpottamaan olemme saaneet mobiiliohjelman.
Lisäksi tuemme henkilöstön kouluttautumista.
Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
lain (272/2005) 3 §:ssä säädetty sosiaalityöntekijän kelpoisuus (ylempi korkeakoulututkinto, johon
sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot
sosiaalityössä). Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös epäpätevät hakijat. Eduksi
luemme kokemuksen sosiaalityön tehtävistä. Tehtävä edellyttää oman auton käyttöä.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan (3400,70 €/kk). Virassa on neljän kuukauden koeaika.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan ja lain 504/2002 mukainen rekisteriote.
Hakemukset Kuntarekryn www.kuntarekry.fi kautta 22.1.2019 kello 15.00 mennessä.
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Työnantajan kuvaus:
Vanajaveden äärellä Kanta-Hämeessä sijaitsevassa Hattulassa on noin 9500 asukasta. Olemme osa
Suomen kasvukäytävää, jolle merkittävä osa Suomen bruttokansantulosta, väestöstä ja
elinkeinoelämästä keskittyy. Kuntaa halkovat niin valtatie 3 kuin pääratakin. Matkaa Helsinkiin on
110km, Tampereelle 70km ja Hämeenlinnaan 10km. Hattulan kunta on savuton työnantaja ja meillä
palvelee noin 400 vakituista työntekijää. Arvojamme ovat taloudellisuus, itsenäisyys ja
yhteisöllisyys.
Yhteystiedot:
Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Anni Vääri, anni.vaari@hattula.fi, 050 463 3273 ja
perusturvajohtaja Anitta Leinonen, anitta.leinonen@hattula.fi, 050 452 6547.

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä
Hattulan kunnan ilmoitustaululla
4.1. - 22.1.2019
N:o 1
Petri Haukka
Ilmoitustaulun hoitaja
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