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Tehtävän kuvaus
Työhönvalmentaja YTYÄ!
YTYÄ!- YhteisTYÖLLÄ tuloksiin-hanke (ESR) on Liperin, Kontiolahden ja Polvijärven kuntien sekä Outokummun
kaupungin yhteinen työllisyyshanke, joka on käynnistynyt tammikuussa 2020 ja kestää 30.6.2023. Hankkeelle on
tarkoitus hakea jatkoa vuoden 2023 loppuun.
Hankeen tehtävänämme on ohjata ja tukea hankkeen työnhakija-asiakkaita yksilöllisesti kohti työllistymistä,
koulutusta tai muuta heidän tarvitsemaansa palvelua. Me myös neuvomme ja autamme työnantajia erilaisissa
työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Toimimme paikallisesti ja asiakaslähtöisesti, yksilöllisiä polkuja
rakentaen ja asiakasta vastuullisesti tukien.
Etsimme nyt joukkoomme Liperin kunnan työllisyyspalveluihin ennakkoluulotonta, oma-aloitteista ja aktiivista
työhönvalmentajaa vahvistamaan työllisyystiimiämme. Tehtävässä riittää myönteisiä haasteita sekä
mahdollisuuksia kehittyä ammatillisesti ja päästä osaksi huipputiimiä. Oletko se juuri sinä?
Työhönvalmentajana toivomme sinun nauttivan siitä, että saat kohdata ja motivoida työssäsi kaikenlaisia
asiakkaita ja -palvelutarpeita. Löydät asiakkaille heidän tilanteisiinsa sopivimmat palvelut ja olet valmis
työskentelemään sinnikkäästi päämäärän eteen. Yhteistyön tekeminen on sinulle luontaista ja hyödynnät
työssäsi olemassa olevia verkostoja. Odotamme, että olet toiminut jo jonkin verran asiakastyössä ja tunnet
työllisyydenhoidon palvelujärjestelmää. Palveluohjaus on siis olennainen osa työnkuvaasi, unohtamatta
myöskään seurantaa ja raportointia.
Pidämme tärkeänä innovatiivista, tavoitteellista ja motivoivaa työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja
ohjaustaitoja. Arvostamme kaikkea koulutusta, mutta sitä tärkeämpää on persoonasi ja kokemuksesi.
Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja myös sinä pääset sekä kehittämään että kehittymään. Kirjoita hakemus
ja myy meille osaamisesi.
YTYÄ! - YhteisTYÖLLÄ tuloksiin -hanke - liperi.fi
Palkkaus KVTES:in mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Työ pitää sisällään liikkumista
myös hankekuntien välillä, joten tarvitset työssäsi omaa autoa.
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta. Voit kuitenkin hakea tätä
työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa
tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta. Myös postitse lähetetyt hakemukset
käsitellään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä. Hakemusten postitusosoite on Liperin kunta, PL 20, 83101
Liperi.
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Yhteystiedot
Mikäli haluat kuulla tehtävästä lisää, voit kysyä lisätietoja hankekoordinaattori Minna Ikoselta (050 576
5684/minna.ikonen@liperi.fi)
Voit myös tulla käymään DuunitaloLinkissä keskiviikkona 11.5.2022 klo 16-17.30 välisenä aikana.

