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Tule Pesäpuuhun kehittämään lastensuojelun perhehoitoa!
Pesäpuu on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on, että jokainen lapsi lastensuojelussa
on turvassa, osallinen ja arvokas. Yhdessä kehittäminen, asiakaslähtöiset toimintamallit, lasten ja nuorten
osallisuuden lisääminen sekä työtä tukevat toiminnalliset välineet auttavat meitä tavoitteen
saavuttamisessa. Pesäpuun toimistot sijaitsevat Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella.

Haemme erityisasiantuntijaa #Munperheet - Kohti suunnitelmallista perheen
jälleenyhdistämistä -hankkeeseen Tampereelle ajalle 1.9.2017 – 31.12.2020. Hanketta
rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja se on osa Kaikille
eväät elämään –avustusohjelmaa. Työn käynnistyminen edellyttää, että Valtioneuvosto
vahvistaa avustusehdotuksen.
Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluu luoda edellytyksiä yhdessä laajan
kehittämisverkoston kanssa sille, että suunnitelmallisesti toteutuneet perheen
jälleenyhdistämiset lisääntyvät lastensuojelun perhehoidossa. Hän työskentelee
hankkeessa kehittämispäällikön, kokemusasiantuntijoiden ja erilaisten verkostojen
kanssa, kehittää lapsen edun mukaista perheen jälleenyhdistämisen työmallia ja edistää
perhehoitoon sijoitettujen lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia.
Tehtävä sisältää monipuolista lastensuojelun kehittämis-, kouluttamis-, viestintä- ja
vaikuttamistyötä. Erityisasiantuntija tulee työskentelemään osana Pesäpuun
perhehoidon kehittäjätiimiä. Hän saa koko organisaation tuen ja hänet perehdytetään
työhön. Työhön sisältyy jonkin verran matkustamista.
Odotamme valittavalta asiantuntijalta:





myönteistä, innostunutta asennetta ja itsensä johtamisen taitoa
tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
lastensuojelun, erityisesti perhehoidon työkokemusta ja tuntemusta
hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä valmiuksia työskennellä laajaalaisissa valtakunnallisissa verkostoissa
 kokemusta kehittämis-, hanke- ja/tai järjestötehtävistä
 hyviä tietotekniikka- ja viestintätaitoja
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Arvostamme lisäksi
 joustavuutta
 kouluttajan taitoja
 kielitaitoa (sujuva suomen kielen taito, tyydyttävä englannin ja/tai ruotsin kielen
taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi)
 toimivia Pirkanmaan alueen ja/tai valtakunnallisia yhteistyöverkostoja
 työtehtävän hoitamista tukevia lisä- ja erikoistumiskoulutuksia
 matkustusvalmiutta
 sitoutumista kehittämistyöhön koko hankeajaksi.
Tarjoamme kilpailukykyisen palkan ja työsuhde-edut sekä mielenkiintoisen työn
valtakunnallisessa ja innostavassa kehittäjäorganisaatiossa, jossa on hyvät
mahdollisuudet ammatilliseen kasvuun.
Ennen työsuhteen alkamista valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustaote (Laki 955/2011,
6§). Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.
WWW-osoite
Yhteystiedot
Työpaikan osoite
Palkkaus
Työkokemus
Työ alkaa
Työaika
Työn kesto
Haku päättyy
Jätä hakemus:

http://www.pesapuu.fi
Tiedusteluihin vastaa 28.6. klo 9-12 sekä 29.6. ja 3.7. klo 1316 kehittämispäällikkö Pia Lahtinen, p. 040 188 1461.
Hämeenkatu 14 C 25, 33100 TAMPERE.
Sopimuksen mukaan
yli 3 vuotta
1.9.2017 tai sopimuksen mukaan
kokopäivätyö
1.9.2017 - 31.12.2020
4.8.2017. Haastattelut pidetään 10.8. ja 11.8.2017
Tampereella.
Hakemus ja ansioluettelo palkkatoiveineen sähköpostitse
pia.lahtinen@pesapuu.fi 4.8.2017 mennessä.
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