OSALLISUUSKOORDINAATTORI
Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin (High five) –hankkeeseen
haetaan motivoitunutta hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjää
Itä-Lapin kuntayhtymä toteuttaa High five – Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin
–hankkeen (S21758). Hanke on saanut rahoituksen ESR–ohjelmasta. Haemme
palvelukseen kokoaikaista osallisuuskoordinaattoria 1.9.2019 - 31.8.2021.
Osallisuuskoordinaattori toimii hankkeen projektipäällikkönä. Hankkeeseen
palkataan myös hanketyöntekijä.
Hankkeen päämääränä on itälappilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen
eri toimijoiden yhteistyön vahvistamisen avulla. Tavoitteena on olemassa olevien
hyvien käytänteiden hyödyntäminen ja uusien käytänteiden kehittäminen
asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, seutukunnallisen hyvinvointityön
rakenteen kehittäminen Itä-Lappiin ja hyvinvointia edistävän työn tunnettavuuden
lisääminen Itä-Lapin alueella.
Hankkeessa luodaan alueen yhteinen osallisuuden toimintamalli, tehostetaan
hyvinvointityön resurssien käyttöä sekä pilotoidaan kuntien, järjestöjen ja
asukkaiden yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja, joilla tavoitellaan asukkaiden
hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistumista.
Työn edellytyksenä on soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvät yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot. Hakijalle katsotaan eduksi kokemus hanketyöstä ja
monialaisissa verkostoissa toimimisesta sekä Itä-Lapin tuntemus. Toimipaikan voi
valita jostakin Itä-Lapin kunnista (Kemijärvi, Salla, Posio, Savukoski tai
Pelkosenniemi). Työ edellyttää matkustusvalmiutta ja oman auton käyttöä.
Hakemus ja ansioluettelo (CV) palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan
Itä-Lapin kuntayhtymään sähköpostitse osoitteeseen ilky@kemijarvi.fi.
Hakuaika päättyy 5.9.2019 klo 16.00.
Hankkeesta lisätietoja kuntayhtymän nettisivuilta: www.italappi.fi/fi/Hankkeet
Lisätietoja antaa Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja Dina Solatie, p. 040 354 8370.

HANKETYÖNTEKIJÄ
Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin (High five) –hankkeeseen
haetaan hyvinvointityön ja osallisuuden käytännön osaajaa
Itä-Lapin kuntayhtymä toteuttaa High five – Yhteistyöllä hyvinvointia Itä-Lappiin
–hankkeen (S21758). Hanke on saanut rahoituksen ESR–ohjelmasta. Haemme
palvelukseen kokoaikaista työntekijää 1.9.2019 - 31.8.2021.
Hankkeen päämääränä on itälappilaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen
eri toimijoiden yhteistyön vahvistamisen avulla. Tavoitteena on olemassa olevien
hyvien käytänteiden hyödyntäminen ja uusien käytänteiden kehittäminen
asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi, seutukunnallisen hyvinvointityön
rakenteen kehittäminen Itä-Lappiin ja hyvinvointia edistävän työn tunnettavuuden
lisääminen Itä-Lapin alueella.
Hankkeessa luodaan alueen yhteinen osallisuuden toimintamalli, tehostetaan
hyvinvointityön resurssien käyttöä sekä pilotoidaan kuntien, järjestöjen ja
asukkaiden yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja, joilla tavoitellaan asukkaiden
hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistumista.
Työn edellytyksenä on soveltuva koulutus ja hyvät yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot.
Hakijalle
katsotaan
eduksi
hyvinvointityön
ja
järjestötoiminnan sekä Itä-Lapin tuntemus. Toimipaikan voi valita jostakin ItäLapin kunnista (Kemijärvi, Salla, Posio, Savukoski tai Pelkosenniemi). Työ
edellyttää matkustusvalmiutta ja oman auton käyttöä. Hakemus ja ansioluettelo
(CV) palkkatoivomuksineen pyydetään toimittamaan Itä-Lapin kuntayhtymään
sähköpostitse osoitteeseen ilky@kemijarvi.fi.
Hakuaika päättyy 5.9.2019 klo 16.00.
Hankkeesta lisätietoja kuntayhtymän nettisivuilta: www.italappi.fi/fi/Hankkeet
Lisätietoja antaa Itä-Lapin kuntayhtymän johtaja Dina Solatie, p. 040 354 8370.

