HYVINVOINNIN PALVELUALUE
Avo- ja asumispalvelut
Kotihoidon tukipalvelut/Resurssipooli
Hoitaja (Resurssipooli)
Tule työskentelemään kotihoitoon! Hoitajan työ kotihoidossa on yksintyöskentelyä
asiakkaiden kotona. Työn sisältö määräytyy kunkin asiakkaan palvelu- ja
hoitosuunnitelman mukaisesti. Työtehtävät ovat pääsääntöisesti päivittäisissä toimissa ja
asioinnissa avustamista sekä sairaanhoidollisia tehtäviä, joiden perustaidot tulee hallita.
Edellytämme kunnioittavaa suhtautumista kotihoidon asiakkaisiin ja asiakkaiden koteihin
sekä vastuuntuntoa ja kykyä hoitaa asiat alusta loppuun. Työssä tarvitaan myös hyvää
fyysistä kuntoa sekä ennen kaikkea aitoa halua auttaa asiakkaitamme heidän omassa
kodissaan. Resurssipooli toimii varahenkilöstönä paikaten lähipalvelualueiden akuuteista
poissaoloista johtuvaa työvoimavajetta. Resurssipoolin hoitajan työtehtävät ovat
sisällöltään vastaavat kuin lähipalvelualueiden lähihoitajilla, mutta työntekopaikka vaihtelee
päivittäin. Vaatimuksena on lähihoitaja tai hoidon- ja huolenpidon opintokokonaisuuden
hyväksytysti suorittanut lähihoitajaopiskelija, tai muu sosiaali- ja terveysalan koulutus tai
alan opiskelija. Tehtävään vaaditaan voimassa oleva Love-testi (Lop-osio) tai Love-testin
hyväksytty suorittaminen ennen työsuhteen alkamista. Otamme huomioon myös
sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on suoritettuna vähintään 60 op sekä ensimmäinen
harjoittelu ja lääkehoito suoritettuna. Eduksi katsotaan voimassa oleva B-ajokortti ja oman
auton käyttömahdollisuus työtehtävien hoidossa. Työ ajoittuu välille 30.04.2018 12.08.2018.

Kotihoidon tukipalvelut
Työnjärjestelijä
Tule työskentelemään kotihoidon keskitettyyn työnjärjestelyyn! Työnjärjestelijän työ
kotihoidossa on tiivistä yhteistyötä lähipalvelualueen tiimin kanssa. Työn sisältö on
lähipalvelualueen asiakaskäyntien järjestely toiminnanohjausjärjestelmää käyttäen. Työ
vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta, hyviä tietotekniikkataitoja, erilaisten ohjelmien
käyttöä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Työntekopaikka on keskitetyssä työnjärjestelyssä.
Eduksi katsotaan kokemus kotihoidon kenttätyöstä. Vaatimuksena on hyvä tietotekninen
osaaminen, eduksi katsotaan myös Hilkka- ja Pegasos-ohjelmien osaaminen.
Työ ajoittuu välille 30.04.2018 - 12.08.2018 eri mittaisina jaksoina.

Kotihoito/Kaakon palvelualue
Hoitaja (Kotihoito)
Työhön kuuluu lähihoitajan tehtävät kaakkoisella alueella. Lähihoitaja toimii omahoitajana
usealle asiakkaalle kaakkoisella alueella vastaten heidän hoidostaan ja sen jatkuvuudesta
sekä elämän tärkeiden asioiden toteutumisesta. Työtä tehdään moniammatillisessa
tiimissä asiakkaan parhaaksi. Meillä voit työskennellä monipuolisesti omaa osaamistasi
hyödyntäen. Pyrimme tukemaan työn, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Työ
sisältää aamu- ja iltavuoroja sekä viikonlopputyötä. Vaatimuksena on lähihoitajan tutkinto
tai lähihoitajaopiskelija, jolla on hoidon- ja huolenpidon opintokokonaisuus suoritettuna.
Tehtävään vaaditaan voimassaoleva Love-testi (Lop-osio) tai Love-testin hyväksytty
suorittaminen ennen työsuhteen alkamista. Otamme huomioon myös
sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on suoritettuna vähintään 80 op sekä ensimmäinen
harjoittelu ja lääkehoito suoritettuna. Arvostamme sitoutumista asiakaslähtöiseen
työskentelyyn. Työ ajoittuu välille 04.06.2018 – 26.08.2018 tai sopimuksen mukaan.
Koukkuniemen aluepalvelut/Koukkuniemen vanhainkoti
Jalkojenhoitaja (Koukkuniemen vanhainkoti)
Jalkojenhoitaja toimii itsenäisesti käyden tekemässä ikäihmisten jalkojenhoitoa osastoilla
sekä osittain ottaen vastaan asukkaita omassa työhuoneessaan. Kelpoisuusvaatimuksena
on jalkojenhoitajan ammattitutkinto, jalkojenhoitajan tutkinto tai lähihoitaja jolla on
suuntautuminen jalkojenhoitoon. Työ ajoittuu välille 01.05.2018 - 30.09.2018. Kyseessä on
4 viikon työsuhde.

Koukkuniemen aluepalvelut/Koukkuniemen vanhainkoti
Kotipalvelutyöntekijä
Kotipalvelutyöntekijän tehtäviin kuuluu asukkaiden ateriapalveluista huolehtiminen
vanhainkotiosastolla, asukkaiden avustaminen monenlaisissa arjen askareissa sekä
vaatehuollon tehtävät. Eri yksiköissä tehtävänkuva vaihtelee jonkin verran, kaikissa työ
toteutetaan moniammatillisessa yhteistyössä. Arvostamme ihmisten keskinäisen
kohtaamisen taitoja. Tehtävään vaaditaan laitoshuoltajan tutkinto tai muu vastaava
koulutus. Työ ajoittuu välille 01.05.2018 - 30.09.2018.

Koukkuniemen aluepalvelut/Koukkuniemen vanhainkoti
Lähihoitaja (Koukkuniemen vanhainkoti)
Lähihoitaja toimii omahoitajana usealle asukkaalle vanhainkodin osastolla vastaten heidän
hoitonsa jatkuvuudesta ja elämän tärkeiden asioiden toteutumisesta. Työtä tehdään
moniammatillisessa tiimissä asukkaan parhaaksi. Tehtävään vaaditaan lähihoitajan
tutkinto tai aikaisempi perushoitajan tutkinto. Arvostamme monipuolisia
vuorovaikutustaitoja. Valitun tulee olla rekisteröity Valviran Terhikki-rekisteriin ja Lovelääkehoidon osaaminen täytyy olla suoritettuna ennen työn aloittamista. Työ on
kolmivuorotyötä vanhainkodin osastoilla. Työ ajoittuu välille 01.05.2018 - 30.09.2018.

Koukkuniemen aluepalvelut/Koukkuniemen vanhainkoti
Sairaanhoitaja (Koukkuniemen vanhainkoti)
Tehtävä on monipuolista sairaanhoitajan työtä iäkkäiden asukkaiden hoidon
asiantuntijatehtävissä vanhainkodin osastoilla. Tehtävään vaaditaan
sairaanhoitajan tutkinto. Valitun tulee olla rekisteröity Valviran Terhikki-rekisteriin ja Lovelääkehoidon osaaminen täytyy olla suoritettuna ennen työn aloittamista. Työ on
vuorotyötä, jossa pääosin aamu- ja iltavuoroja. Arvostamme geriatrista osaamista,
tiimityötaitoja ja luontevaa tapaa kohdata erilaisia ihmisiä arvostaen. Työ ajoittuu välille
01.05.2018 - 30.09.2018.
Kuntoutusosastot/Rauhaniemen sairaala
Sairaanhoitaja (Rauhaniemen sairaala)
Tehtävä on monipuolista sairaanhoitajan työtä Rauhaniemen sairaalan
kuntoutusosastoilla. Tehtävään vaaditaan sairaanhoitajan tutkinto tai
sairaanhoitajaopiskelijalla suoritettuna yli 140 opintopistettä. Valmistuneen sairaanhoitajan
tulee olla rekisteröity Valviran Terhikki-rekisteriin ja sairaanhoitajaopiskelijan tulee osoittaa
suorittamansa opinnot ammattikorkeakoulun vahvistamalla opintosuoritusotteella. Lovelääkehoidon osaaminen täytyy olla suoritettuna ennen työn aloittamista. Työ on
vuorotyötä, joka on pääosin aamu- ja iltavuoroja. Arvostamme geriatrista osaamista,
tiimityötaitoja ja luontevaa tapaa kohdata erilaisia ihmisiä. Työ ajoittuu välille 02.05.2018 30.09.2018 tai sopimuksen mukaan.

Koukkuniemen aluepalvelut/Puhtauspalvelut
Laitoshuoltaja (siivoustyö)
Siivoustyötä tehdään Koukkuniemen alueen vanhainkotiosastoilla ja tehostetun
palveluasumisen ryhmäkodeissa sekä Pispan, Pohjolan ja Pappilanpuiston tehostetun
palveluasumisen yksiköissä. Siivoustyötä ja ruokahuoltotehtäviä tehdään Koukkuniemen
alueen sairaalaosastoilla. Työvuoroja tehdään pääsääntöisesti klo 7.00 - 15.00 välillä.
Sairaalaosastoilla tehdään aamu- ja iltavuoroja klo 7.00 - 21.00 välillä. Kaikissa yksiköissä
tehdään myös työvuoroja viikonloppuisin. Tehtävissä on eduksi siivousalan
koulutus/tutkinto tai työkokemus. Vaatimuksena sairaalaosastoilla on hygieniapassi.
Työ ajoittuu välille 02.05.2018 - 30.09.2018, mutta sijaisuuksia on pääsääntöisesti kesäelokuussa.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja/Lastensuojelun avohuolto
Sosiaalityöntekijä
Haemme sosiaalityön yliopisto-opiskelijoita sosiaalityöntekijän tehtäviin. Tehtäviin kuuluu
lastensuojelun sosiaalityö avohuollossa ja Sosiaalipäivystyksessä. Työ on
moniammatillista lastensuojelutyötä ja työtä perheiden kanssa, joilla on sosiaalityön tarve.
Tehtävään voidaan ottaa henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7 §, 9 §, 12 § ja 32 §:n mukainen
sosiaalityöntekijän pätevyys: ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on
suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä tai
sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja
käytännön harjoittelun. Vaatimuksena on myös hyvä suomen kielen taito. Työ ajoittuu
välille 02.05.2018 - 30.09.2018.
Lasten, nuorten ja perheiden palvelulinja/Lapsiperheiden sosiaalityö
Lapsiperheiden sosiaaliasemat itä, etelä ja länsi/Tipotien sosiaali- ja terveysasema
Sosiaalityöntekijä
Lapsiperheiden sosiaalityössä tehdään palvelutarpeen arviointeja, jotka sisältävät
lastensuojelutarpeen selvityksen. Työ koostuu lastensuojeluilmoitusten selvittelystä
yhdessä työparin kanssa. Lisäksi työhön kuuluu sosiaalihuoltoa lain mukaisessa
asiakkuudessa olevien lasten ja nuorten palveluiden suunnittelua ja seurantaa. Työ on
monipuolista, mielenkiintoista ja haastavienkin asiakkaiden tilanteiden selvittämistä sekä
auttamista. Työ on moniammatillista, asiakaslähtöistä sekä verkostotyötä. Työssä tarvitaan
hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäisen työotteen elementtejä sekä aitoa dialogisuutta.
Sosiaalityöntekijän sijaisuuksia tekevillä henkilöillä tulee olla sosiaalityöntekijän kelpoisuus
tai vähintään sosiaalityön aineopinnot ja niihin sisältyvä käytännön harjoittelu suoritettuna
(laki 817/2015 7 §, 12 §, 32 §). Vaatimuksena on myös hyvä suomen kielen taito. Tehtävä
ajoittuu välille 01.06.2018 - 31.08.2018.

Oriveden terveyskeskussairaala
Sairaanhoitaja (Orivesi)
Työhön kuuluu sairaanhoitajan tehtävät kuntouttavalla sairaalaosastolla. Työ on
kolmivuorotyötä. Voit työskennellä monipuolisesti erilaisten yleislääketieteen ja geriatristen
potilaiden parissa akuutilla kuntoutusosastolla. Arvostamme vastuullisuutta,
potilaslähtöistä työotetta ja tiimityötaitoja. Vaatimuksena on laillistettu sairaanhoitajan
tutkinto tai sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö – opinnoista suoritettuna vähintään
140 opintopistettä. Lääkehoidon osaaminen (Love, sisältäen iv-osion) on suoritettava
ennen työsuhteen alkamista. Työ ajoittuu välille 04.06.2018 – 26.08.2018 tai sopimuksen
mukaan.
Oriveden terveyskeskussairaala
Hoitaja (Orivesi)
Työhön kuuluu lähihoitajan tehtävät geriatrisella, kuntouttavalla sairaalaosastolla. Meillä
voit työskennellä monipuolisesti omaa osaamistasi hyödyntäen. Pyrimme tukemaan työn,
perheen ja vapaa-ajan yhteensovittamista. Työ on kolmivuorotyötä. Vaatimuksena on
lähihoitaja tai lähihoitajaopiskelija, jolla on hoidon ja huolenpidon opintokokonaisuus
suoritettuna. Tehtävään vaaditaan voimassa oleva Love-testi (Lop-osio) tai Love-testin
hyväksytty suorittaminen ennen työsuhteen alkamista. Otamme huomioon myös
sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on suoritettuna vähintään 60 op sekä ensimmäinen
harjoittelu ja lääkehoito suoritettuna. Lisäksi arvostamme sitoutumista potilaslähtöiseen
työskentelyyn. Työ ajoittuu välille 04.06.2018 – 26.08.2018 tai sopimuksen mukaan.
Pappilanpuiston campus
Hoitaja (Pappilanpuiston campus)
Hoitajan työ tehostetussa palveluasumisessa on kolmivuorotyötä. Ryhmäkodin asukkaita
avustetaan päivittäisissä toiminnoissa ja harrasteissa tukien heidän toimintakykyään.
Kodinomaisessa ympäristössä on myös kodinhoidollisia tehtäviä. Kelpoisuusvaatimuksena
on lähihoitajan tutkinto tai lähihoitajaopintoja takana vähintään vuosi, lisäksi hoito- ja
huolenpito jakso sekä lääkehoito täytyy olla suoritettu. Tehtävään vaaditaan voimassa
oleva Love-testin (Lop-osio) tai Love-testin hyväksytty suorittaminen ennen työsuhteen
alkamista. Otamme huomioon myös sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on suoritettuna
vähintään 60 op sekä ensimmäinen harjoittelu ja lääkehoito suoritettuna. Työ ajoittuu
välille 04.06.2018 - 26.08.2018.

Vammaispalvelut/Niemen tupa, Orivesi
Ohjaaja (Niemen tupa, Orivesi)
Ohjaajan tehtäviin kuuluu kehitysvammaisten aikuisten asukkaiden kokonaisvaltainen
ohjaus ja tuki, asukkaiden lääkehoidon toteuttaminen, kodinhoidolliset tehtävät kuten
siivous, vaatehuolto, ruoan valmistus ja tarjoilu sekä asukkaiden vapaa-ajantoiminnan

suunnittelu ja toteutus. Lisäksi tehtäviin kuuluu asiakaskirjaaminen Pegasospotilastietojärjestelmään. Työ on kaksivuorotyötä ja ei sisällä yötyötä. Tehtävään vaaditaan
lähihoitaja tai hoidon- ja huolenpidon opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittanut
lähihoitajaopiskelija, tai muu sosiaali- ja terveysalan koulutus tai nuoriso- ja vapaa-ajan
koulutus. Eduksi katsotaan kokemus kehitysvammaisten parissa työskentelystä. Työ
ajoittuu välille 25.6.2018 - 30.9.2018.

Kehitysvammaisten palvelut/Hälläpyörän koti
Ohjaaja (Hälläpyörän koti)
Hälläpyörän koti on kehitysvammaisten aikuisten ympärivuorokautinen koti, jossa asuu 13
kehitysvammaista asukasta ja yksi paikka on varattu tilapäishoitoa varten. Työ
Hälläpyörässä on monipuolista pitäen sisällään asukkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta
ja hyvinvoinnista huolehtimisen, lääkehoidon toteuttamisen, asukkaiden viriketoiminnan
suunnittelun ja toteutuksen. Tehtäviin kuuluvat myös kodinhoidolliset tehtävät, kuten
siivous, ruoanlaitto ja tarjoilu sekä vaatehuolto. Työ on kolmivuorotyötä. Vaatimuksena on
lähihoitaja tai lähihoitajaopiskelija, jolla on hoidon- ja huolenpidon opintokokonaisuus
suoritettuna tai muu sosiaali- ja/tai terveydenhuollon koulutus. Tehtävään vaaditaan
hygieniapassi ja voimassa oleva Love-testi (Lop-osio) tai Love-testin hyväksytty
suorittaminen ennen työsuhteen alkamista. Eduksi katsotaan kokemus
kehitysvammatyöstä. Otamme huomioon myös sairaanhoitaja-opiskelijat, joilla on
suoritettuna vähintään 60 op sekä ensimmäinen harjoittelu ja lääkehoito suoritettuna. Työ
ajoittuu välille 01.05.2018 - 30.09.2018.

Vammaispalvelut/Kaarilan ryhmäkoti
Ohjaaja (Kaarilan ryhmäkoti)
Kaarilan ryhmäkoti on kehitysvammaisten aikuisten koti, jossa asuu 12 kehitysvammaista
asukasta. Työ Kaarilan ryhmäkodissa on monipuolista pitäen sisällään asukkaiden
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimisen, lääkehoidon toteuttamisen, asukkaiden
viriketoiminnan suunnittelun ja toteutuksen sekä kodinhoidolliset tehtävät, kuten siivous,
ruoanlaitto ja tarjoilu ja vaatehuolto. Työ on kaksivuorotyötä. Vaatimuksena on lähihoitaja
tai lähihoitajaopiskelija, jolla on hoidon ja huolenpidon opintokokonaisuus suoritettuna tai
muu sosiaali- ja/tai terveydenhuollon koulutus. Tehtävään vaaditaan hygieniapassi ja
voimassa oleva Love-testi (Lop-osio) tai Love-testin hyväksytty suorittaminen ennen
työsuhteen alkamista. Eduksi katsotaan kokemus kehitysvammatyöstä. Otamme
huomioon myös sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on suoritettuna vähintään 60 op sekä
ensimmäinen harjoittelu ja lääkehoito suoritettuna. Työ ajoittuu välille 01.05.2018 30.09.2018.

Vammaispalvelut/Korvenkoti
Ohjaaja (Korvenkoti)
Korvenkoti on aikuisten kehitysvammaisten koti, jossa asuu 11 kehitysvammaista
asukasta. Työ Korvenkodissa on monipuolista pitäen sisällään asukkaiden
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimisen, lääkehoidon toteuttamisen, asukkaiden
viriketoiminnan suunnittelun ja toteutuksen sekä kodinhoidolliset tehtävät, kuten siivous,
ruoanlaitto ja tarjoilu sekä vaatehuolto. Työ on kolmivuorotyötä. Vaatimuksena on
lähihoitaja tai lähihoitajaopiskelija, jolla on hoidon ja huolenpidon opintokokonaisuus
suoritettuna tai muu sosiaali- ja/tai terveydenhuollon koulutus. Tehtävään vaaditaan
hygieniapassi ja voimassa oleva Love-testi (Lop-osio) tai Love-testin hyväksytty
suorittaminen ennen työsuhteen alkamista. Eduksi katsotaan kokemus
kehitysvammatyöstä. Otamme huomioon myös sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on
suoritettuna vähintään 60 op sekä ensimmäinen harjoittelu ja lääkehoito suoritettuna.
Työ ajoittuu välille 01.05.2018 - 30.09.2018.
Kehitysvammaisten palvelut/Metsämansikkakoti
Ohjaaja (Metsämansikkakoti)
Metsämansikkakoti on ympärivuorokautinen koti, jossa asuu 10 paljon tukea ja hoitoa
tarvitsevaa kehitysvammaista asukasta. Työ Metsämansikassa on monipuolista pitäen
sisällään asukkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta ja hyvinvoinnista huolehtimisen,
lääkehoidon toteuttamisen, asukkaiden viriketoiminnan suunnittelun ja toteutuksen.
Tehtäviin kuuluvat myös kodinhoidolliset tehtävät, kuten siivous, ruoanlaitto ja tarjoilu sekä
vaatehuolto. Työ on kolmivuorotyötä. Vaatimuksena on lähihoitaja tai lähihoitajaopiskelija,
jolla on hoidon ja huolenpidon opintokokonaisuus suoritettuna tai muu sosiaali- ja/tai
terveydenhuollon koulutus. Tehtävään vaaditaan hygieniapassi ja voimassa oleva Lovetesti (Lop-osio) tai Love-testin hyväksytty suorittaminen ennen työsuhteen alkamista.
Eduksi katsotaan kokemus kehitysvammatyöstä. Otamme huomioon myös sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on suoritettuna vähintään 60 op sekä ensimmäinen harjoittelu ja
lääkehoito suoritettuna. Työ ajoittuu välille 01.05.2018 - 30.09.2018.
Vammaispalvelut/Puuwilla
Ohjaaja (Puuwilla)
Puuwilla-koti on kehitysvammaisten aikuisten ympärivuorokautinen koti, jossa asuu 14
kehitysvammaista asukasta. Työ Puuwillassa on monipuolista pitäen sisällään asukkaiden
kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimisen, lääkehoidon toteuttamisen, asukkaiden
viriketoiminnan suunnittelun ja toteutuksen. Tehtäviin kuuluu myös kodinhoidolliset
tehtävät, kuten siivous, ruoanlaitto ja tarjoilu sekä vaatehuolto. Työ on kolmivuorotyötä.
Vaatimuksena on lähihoitaja tai lähihoitajaopiskelija, jolla on hoidon- ja huolenpidon
opintokokonaisuus suoritettuna tai muu sosiaali- ja/tai terveydenhuollon koulutus.
Tehtävään vaaditaan hygieniapassi ja voimassa oleva Love-testi (Lop-osio) tai Love-testin
hyväksytty suorittaminen ennen työsuhteen alkamista. Eduksi katsotaan kokemus
kehitysvammatyöstä. Otamme huomioon myös sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on
suoritettuna vähintään 60 op, sekä ensimmäinen harjoittelu ja lääkehoito suoritettuna. Työ
ajoittuu välille 01.05.2018 - 30.09.2018.

Kehitysvammaisten palvelut/Rantaraittikoti
Ohjaaja (Rantaraittikoti)
Rantaraittikoti on kehitysvammaisten aikuisten ympärivuorokautinen koti, jossa asuu 13
kehitysvammaista asukasta, yksi paikka on varattu tilapäishoitoa varten. Työ Rantaraitissa
on monipuolista pitäen sisällään asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista
huolehtimisen, lääkehoidon toteuttamisen, asukkaiden viriketoiminnan suunnittelun ja
toteutuksen sekä kodinhoidolliset tehtävät, kuten siivous, ruoanlaitto ja tarjoilu ja
vaatehuolto. Työ on kolmivuorotyötä. Vaatimuksena on lähihoitaja tai lähihoitajaopiskelija,
jolla on hoidon ja huolenpidon opintokokonaisuus suoritettuna tai muu sosiaali- ja/tai
terveydenhuollon koulutus. Tehtävään vaaditaan hygieniapassi ja voimassa oleva Lovetesti (Lop-osio) tai Love-testin hyväksytty suorittaminen ennen työsuhteen alkamista.
Eduksi katsotaan kokemus kehitysvammatyöstä. Otamme huomioon myös sairaanhoitajaopiskelijat, joilla on suoritettuna vähintään 60 op sekä ensimmäinen harjoittelu ja
lääkehoito suoritettuna. Työ ajoittuu välille 01.05.2018 - 30.09.2018.
Vammaispalvelut/Vuorenkilpi
Ohjaaja (Vuorenkilpi)
Vuorenkilpi on 14 paikkainen erittäin vaativaa autettua asumista tarjoava
kehitysvammaisten aikuisten ympärivuorokautinen koti. Työ Vuorenkilvessä on
monipuolista pitäen sisällään asukkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta, ohjaamisesta ja
hyvinvoinnista huolehtimisen, lääkehoidon toteuttamisen sekä asukkaiden viriketoiminnan
suunnittelun ja toteutuksen. Tehtäviin kuuluvat myös kodinhoidolliset tehtävät, kuten
siivous, ruoanlaitto ja tarjoilu sekä vaatehuolto. Vaatimuksena on lähihoitaja tai
lähihoitajaopiskelija, jolla on hoidon ja huolenpidon opintokokonaisuus suoritettuna tai muu
soveltuva sosiaali- ja/tai terveydenhuollon koulutus. Tehtävään vaaditaan hygieniapassi.
Ohjaajalta vaaditaan voimassa oleva Love-testi (Lop-osio) tai Love-testin hyväksytty
suorittaminen ennen työsuhteen alkamista. Työ ajoittuu välille 01.05.2018 -30.09.2018.

Ryhmä- ja perheryhmäkoti Satakieli
Ohjaaja (Satakieli)
Tehtäviin kuuluu alaikäisten ilman huoltajaa maahan muuttaneiden ohjaus, kasvatus ja
kotoutumisen tukeminen. Työ on periodityötä 38,75h/vko sisältäen ilta-, yö- ja
viikonlopputyötä. Tehtävään vaaditaan lähihoitajan tutkinto tai vastaava aikaisempi
sosiaalialan tutkinto. Vaatimuksena on myös kokemus lasten ja nuorten kanssa
työskentelystä tai maahanmuuttajatyöstä. Vaatimuksena on lisäksi hygieniapassi ja
ensiaputaidot. Eduksi katsotaan voimassa oleva B-ajokortti. Työ ajoittuu henkilökunnan
kesälomien ajaksi.
Ryhmä- ja perheryhmäkoti Satakieli
Sosiaaliohjaaja (Satakieli)
Tehtäviin kuuluu alaikäisten ilman huoltajaa maahan muuttaneiden kasvatus, ohjaus ja
kotoutumisen tukeminen. Työ on työryhmässä tapahtuvaa periodityötä 38,75h/vko

sisältäen iltoja ja viikonloppuja. Tehtävät jakautuvat ryhmäkodin, perheryhmäkodin ja
jälkihuollon kesken. Tehtävään vaaditaan sosionomi AMK tai vastaava muu sosiaali- tai
nuorisoalan tutkinto tai sosionomiopiskelija, jolla vähintään kaksi vuotta alan opintoja.
Vaatimuksena on myös kokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä tai
maahanmuuttajatyöstä. Vaatimuksena on lisäksi hygieniapassi ja ensiaputaidot. Eduksi
katsotaan voimassa oleva B-ajokortti. Työ ajoittuu henkilökunnan kesälomien ajaksi.
Lisäksi haussa

Elinvoima ja kilpailukyvyn palvelualue
Työllisyyspalvelut
Kesätyöntekijä
Haemme kesätyöntekijää monialaisiin työllisyyspalveluihin. Tehtäviin kuuluvat Tampereen
kaupungin kuntouttavan työtoimintaryhmien asiakasohjaus ja koordinointi. Työhön sisältyy
myös muut mahdolliset tehtävät monialaisissa työllisyyspalveluissa esim. OMAvalmentajan avustavat tehtävät. Tehtävä soveltuu sosionomi AMK- opiskelijalle tai
yliopiston sosiaalityön opiskelijalle. Tehtävä ajoittuu välille 01.06.2018 - 31.07.2018.

HAKULOMAKE

