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Työavain:

203122

Hakuaika alkaa:

9.11.2018

Hakuaika päättyy:
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Palkka:

KWES:n mukaisesti

Työn luonne:

Kokoaikatyö

Työsuhteen kesto:

Vakinainen

Työ alkaa:

10,12.2018

Työn kuvaus
Haemme kahta sosiaalityöntekijää lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön tehtäviln. Päätoimipaikkana on
Mikkelin hyvinvointìkeskus. Lapsiperheiden sosiaalityön ja lastensuojelun tyÖryhmässä työskentelee

sosiaalityöntekijöiden lisäksi ohjaajia. Sosiaalityöntek¡jän työ koostuu sosiaalihuoltolain lapsiperhepalvelujen ja
lastensuojelun avohuollon tehtäv¡stä.
Lastensuojelun sijaishuollon tehtävät on keskitetty sijaishuoltoyksikköön, minkä kanssa tehdään tiiv¡stä yhteistyötä.
Avohuollon työ s¡sältää asiakkaiden palvelutarpeen arviointia, asiakassuunnitelmien laatimista ja ylläpitoa sekä
sosiaalipalveluja koskevaa päätöksentekoa. Tehtäviin kuuluu myös lasten asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä

toimiminen. Sosiaalityöntekijä työskentelee sekä itsenäisesti että työparinâ muiden ammattilaisten kanssa. Työ
edel lyttäa mon ia m mati ista työskentelyä asia kka den verkostojen ka nssa.
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Sosiaalityöntekijällä on käytettävissään tiiminsa ammatillinen tukì sekä konsultaatiotukija moniammatillinen
asiantuntijaryhmä. Työntekijöillämme on mahdollisuus työnohjaukseen. Essoten lastensuojelu mahdollistaa
työntekijöidenså ammatillisen kehittymisen ja kouluttaa työntekijöìtään niin sisäisillä kuin ulkoisillakin koulutuksilla.

Olemme aloittaneet kouluttautumisen muun muâssa systeemiseen lastensuojelutyömalliin. Työntekijöillä on
mahdollisuus tehdä etatyöp¿jiviä,
Kysy rohkeasti llsätietoja. Myös sosiaalityön oplntojen loppusuoralla olevat huomioidaan.

Kelpoisuutena virkaan on oikeus harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilöna. Eduksi
luetaan kokemus sosiaalityöstä ja lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti, Tehtäv¿kohtainen palkka 3627,15 euroa/kk.
Hakuaika päättyy klo 15.00 vlimeisenä hakupäivänä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella
työpalkkailmoituksen alareunassa olevasta hae työp¿lkkaa - linkistä tai te-palvelut.fi sivustolla näkyvän lìnkln kautta.
Ennen valinnan vahvistamista tulee valitun esittää vaadittavat todlstukset terveydentilastaan, Valitun tulee

pyynnöstä esittää laissa lasten kanssa työskentelevìen henkilöiden rìkostaustan selvittämiseksi vaadittava ote
ennen työn aloittamista. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ulkomailla suoritetuista

tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset kaännökset. Hakemukseen tulee liittää pdftiedostona haettavaan tehtävää n kelpolsuuden osoittava tutkintotod istus.
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0rganisaation kuvaus
Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan,
Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

erikoissairaanhoidon. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa Pieksämaen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut.
Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Meilla on myös mahdollista toimia
laaja-alaisestl perusterveydenhuollon sekä sosiaalialan työtehtävissä.
Tuemme työntekijö¡den ammatillista kehittymistä koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tarjoamme mielenkiìntoisia

työtehtäviä osaavassa työyhteisössä ja nykyaikaisessa tyÖympäristössä. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme
ePassi-edun (liìkunta/ kulttuuri). Ammattilaisia kuntayhtymässä tyoskentelee yli 3500.
Etelä-Savo sijaìtsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Saimaan äärellä. Vireästä maakunnasta löytyy monipuoliset

harrastusmahdollisuudet, Asuntoja löytyy helposti niin keskustan sykkeestä kuin maaseudun rauhasta. Mikkelin
keskussairaala sijaitsee kaupungin keskustassa ja lyhyen kävelymatkan päässä matkakeskuksesta.
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Yhteystiedot
Johtava sos. työntekijä /palveluesimies Tanja Bradly-lkonen, puh. 040 5872421. Palvelupäällikkö, lastensuojelu
Johanna Will-Orava, puh. 044 794 2393. Sahköposti etunimi.sukunimi@essote.fi,
Kåytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheiss¿. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen l¡it$issä
kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman paäkäyttäjiltä: Hannele Muhonen, puh. 040 3591980 tai lVaarit Varis,

puh. 040 359 7878. Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan
työsu hteen påättym ispä ivä ksi ha kuaja n päättym ispäivä.
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