Palvelupäällikkö
Laukaan kunta, Perusturva, Vanhusten palvelut
_________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 25.1.2019 15:00
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 10.1.2019 15:00
Työn luonne: Kokoaikatyö
_________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus
Laukaan kunnan vanhusten palveluissa on avoinna vakinainen palvelupäällikön virka.
Olemme uudistaneet vanhuspalveluiden rakenteita Laukaassa ja painopisteenä on kotihoito, kuntoutus- ja
lyhytaikainen kuntouttava toiminta.
Nyt rekrytoitava palvelupäällikkö tulee toimimaan esimiehenä kotihoidossa toisen palvelupäällikön työparina.
Vastaat vastuualueesi toiminnasta ja toiminnan laadusta, esimiestyöstä, taloudesta ja toiminnan kehittämisestä.
Kotihoidon palvelupäälliköt toimivat tarvittaessa myös toistensa sijaisina. Tehtävässäsi vastaat asetettujen
tavoitteiden toteutumisesta ja siitä, että palveluketjut ovat toimivia ja asiakaslähtöisiä.
Kotihoidossa työskentelee noin 50 hoitoalan ammattilaista. Asiakkaita on noin 300.
Etsimme joukkoomme asiakaslähtöisistä joukkuepelaajaa, jolla on työtä pelkäämätön luonne ja oikea asenne
työntekoon. Arvostamme kotihoidon toimintaympäristön tuntemista, vahvaa asiakkaiden toimintakykyä tukevaa
työotetta, paineensietokykyä ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Oma-aloitteisuus ja kyky toimia nopeasti
muuttuvissa tilanteissa on edellytys työssä onnistumiseen.
Virkaan valittavalta edellytetään sosiaali-ja terveydenhuollon korkeakoulututkintoa sairaanhoitaja (AMK) tai
vastaavaa aiempaa opistotasoista tutkintoa.
Lisäksi tehtävässä onnistuminen edellyttää johtamiskoulutusta ja -kokemusta, kehitysmyönteisyyttä sekä kykyä
johtaa toimintaa ja taloutta tavoitteiden mukaisesti. Arvostamme innostavaa ihmisten johtamista, osaamista ja
kiinnostusta kuntoutukseen ja gerontologiseen hoitotyöhön.
Valitun tulee olla merkittynä Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin.
Me tarjoamme valitulle hyvän työyhteisön tuen, hyvän perehdytyksen vaativaan tehtävään, erinomaiset
työkaverit ja innostavan työyhteisön sekä roppakaupalla työntäyteisiä päiviä, joiden lomassa pääset myös
kehittämään vanhuspalveluita sekä oppimaan itsekin uutta. Laukaan kunta on ollut mukana maakunnan
Kukoistava kotihoito -hankkeessa ja jatkamme mukana myös kotihoidon vertaiskehittämisessä.
Työ edellyttää liikkumista, joten oman auton käyttömahdollisuus on edellytys työtehtävien hoitoon.
Palvelupäällikön työaika on yleistyöaika 38,75h/vko. Palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa
noudatetaan 6kk koeaikaa.
Hakuaika päättyy 25.1.2019 klo 15.00. Työ alkaa 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Hakemuksen voi jättää myös kirjallisesti. Hakemus ja cv, joita ei palauteta, lähetetään osoitteella Laukaan kunta,
kirjaamo, PL 6, 41341 Laukaa tai osoitteeseen
kirjaus@laukaa.fi. Kuoreen maininta: Vanhusten palvelut, palvelupäällikkö

Työ alkaa:
Palkkaus:
Työavain:

1.2.2019 tai sop. muk.
KVTES:in mukaan
211224

Työnantajakuvaus

Yhteystiedot

Laukaa on sydämellinen ja elinvoimainen
19 000 asukkaan kasvukunta Jyväskylän
seudulla. Laukaassa on monipuoliset
asumismahdollisuudet, toimivat palvelut,
korkeaa osaamista ja monipuolista
yrittäjyyttä.

Lisätietoja
tehtävästä
antaa
vs.
vanhuspalvelujen johtaja Heli Lerkkanen puh.
0400
742
383,
sähköposti
heli.lerkkanen@laukaa.fi tai perusturvajohtaja
Mirja Ahoniemi puh. 040 550 3719, sähköposti
mirja.ahoniemi@laukaa.fi

Tarjoamme vastuullisia ja monipuolisia
työtehtäviä sekä kokeneen ja hyvän
työyhteisön tuen. Tavoitteenamme on
jatkuvasti kehittää toimintaamme ja
henkilöstöämme.

