
 Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (ISO) hakee

KEHITTÄJÄKOORDINAATTORIA 

Haemme avoimella ja rohkealla kehittäjäasenteella varustettua, tuumasta toimeen tarttuvaa tiimityöntekijää toistaiseksi 
voimassa olevaan työsuhteeseen.  

Työhön kuuluu kehittämistyön ja siinä tarvittavien kumppanuuksien ja verkostojen suunnittelu, näiden toteutuksen koor-
dinointi ja tuki sekä monikanavainen viestintä. Kehittäjäkoordinaattori tulee vahvistamaan osaamiskeskuksen perustyötä 
ja yhteistyön rakentaminen juuri aloittaneiden hyvinvointialueiden kanssa on tärkeä osa tehtävänkuvaa. TKKI-rakentei-
den edistäminen hyvinvointialue- ja yhteistyöaluelaajuisesti on keskeinen osa tätä työtä. Tehtävä on uusi, joten työn 
sisältö tulee muovautumaan ja hioutumaan ajan ja kehittämiskumppaneiden tarpeiden sekä kansallisen osaamiskeskus-
toiminnan ohjauksen myötä. Yksi kehittämistyön sisällöllisistä painopisteistä on työsuhteen alussa rakenteellisen sosiaa-
lityön osaamisen kehittäminen. 

Edellytämme hakijalta monipuolista kokemusta sosiaalialalta ja sen kehittämisestä sekä itsenäistä, kehittävää ja tut-
kimuksellista työotetta. Hyvät viestintä-, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ovat välttämättömiä. Käytämme työssämme 
erilaisia sähköisiä alustoja ja välineitä, joten myös monipuolinen tietotekninen osaaminen on tärkeää. Kelpoisuusvaati-
muksena tehtävään on yhteiskuntatieteiden tai sosiaalialan ylempi korkeakoulututkinto. Rakenteellisen sosiaalityön eri-
koistumiskoulutus sekä digialusta-, valmennus- ja fasilitointiosaaminen ovat eduksi. Arvostamme myös toiminta-alueen 
ja toimijaverkostojen tuntemusta. 

Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on osa valtakunnallista osaamiskeskusverkostoa, jonka lakisääteinen tehtävä 
on turvata sosiaalialan asiantuntemuksen sekä perus-, erityis- ja asiantuntijapalvelujen kehittymistä. Varmistamme so-
siaalialan koulutuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan toteutumista. Kehit-
täjäkoordinaattorin tehtävänä on osallistua ISOn strategian mukaiseen sosiaalialan kehittämistoimintaan ISOn toiminta-
alueella: Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa sekä Itä-Suomen YTAlla. 

Tarjoamme pääsyn sosiaalialan osaamisen kehittämisen näköalapaikalle, jossa pääset myös itse kehittymään ja kehittä-
mään omaa työtäsi. Pidämme työntekijöistämme huolta satsaamalla työhyvinvoinnin tukeen (Smartum-edut, laaja työ-
terveyshuolto, mahdollisuus työnohjaukseen). Meillä on liukuva toimistotyöaika sekä mahdollisuus osittaiseen etätyöhön. 
Työsuhteen ehtoihin sovelletaan Avainta ry:n työehtosopimusta. 

Tehtävän palkkaus määräytyy sopimuksen mukaan, ja palkka on 4 100 €/kk. Toistaiseksi voimassa oleva työ alkaa mah-
dollisimman pian. Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika. Hakemus ja CV pyydetään lähettämään 6.4.2023 klo 16 mennes-
sä sähköpostitse osoitteeseen sirpa.blom(at)isonet.fi. Haastattelut kutsutuille järjestetään ma 17.4. klo 9–13 ja ke 19.4. 
klo 8–12 ISOn Kuopion toimipisteessä.  

Lisätiedot: 
kehittämispäällikkkö, vs. johtaja Päivi Malinen, puh. 044 024 6415, paivi.malinen(at)isonet.fi
hallintopäällikkö Sirpa Blom, puh. 044 288 3230, sirpa.blom(at)isonet.fi

ISO-toiminnasta ks. www.isonet.fi, 
                             https://www.facebook.com/itasuomensosiaalialanosaamiskeskus

https://www.isonet.fi/etusivu.html
https://www.facebook.com/itasuomensosiaalialanosaamiskeskus

