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OHJAAJA KUNTOUTTAVAAN TYÖTOIMINTAAN 1 VUODEKSI, 2.5.2019 ALKAEN

Perusturva
Hattulan kunta
Työavain: 226604

Työtehtävät: ohjaaja, kuntouttava työtoiminta

Haku päättyy: 24.4.2019 klo 15

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: KVTES 2305,22 € / kk

Työsuhteen kesto: määräaikainen
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä
Hattulan kunnan ilmoitustaululla
4.4. - 24.4.2019
N:o 30
Petri Haukka
Ilmoitustaulun hoitaja

Työ alkaa: 2.5.2019

Työn kuvaus:
OHJAAJA KUNTOUTTAVAAN TYÖTOIMINTAAN 1 VUODEKSI, 2.5.2019 ALKAEN
Haemme ohjaajaa kuntouttavaan työtoimintaan määräaikaiseen työsuhteeseen Hattulan kunnan
työpajalle. Työnkuva sisältää kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden ohjausta ja
tukemista, ryhmävalmennusten suunnittelua ja toteutusta sekä työpajatoiminnan kehittämistä.
Tavoitteena on hyödyntää kunnan omia työpisteitä kuntouttavassa työtoiminnassa nykyistä
enemmän. Ohjaaja toimii asiakkaiden ja kunnan työpisteiden henkilöstön tukena kuntouttavan
työtoiminnan prosessissa. Ohjaajan työnkuvaan sisältyy kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden
välitystileihin liittyvä työskentely.
Tarjoamme mm. säännöllisen työnohjauksen, joustavat työajat ja mahdollisuuden
työparityöskentelyyn. Tuemme henkilöstön kouluttautumista.
Arvostamme aikaisempaa kokemusta nuorten ja aikuisten kanssa työskentelystä, yhteistyökykyä,
asiakastyön hallintaa sekä itsenäistä, oma-aloitteista, positiivista, asiakaslähtöistä ja
kehittämismyönteistä työotetta. Pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan tutkinto (AMK,
aikaisempi ammatillinen tutkinto tai ammatillinen tutkinto). Katsomme eduksi osaamisen taiteen ja
kulttuurin parista.
Työtehtävät edellyttävät oman auton käyttöä.
Palkkaus määräytyy KVTES:n ja työn vaativuuden mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 2305,22
euroa. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.
Hakemukset liitteineen toimitetaan Kuntarekryyn (kuntarekry.fi) 24.4.2019 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.
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