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TOHMAJÄRVEN KUNNAN VARHAISKASVATUS HAKEE VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAA
Varhaiskasvatus tarjoaa Tohmajärvellä monipuolisia varhaiskasvatuspalveluita lapsiperheille ja vastaa
lasten varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen tarpeisiin sekä tukee perheitä
kasvatustehtävässä ja vanhemmuudessa. Tohmajärven kunta tarjoaa päivähoitoa päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoidossa ja perhepäivähoitajien kodeissa.
Tohmajärven kunnan varhaiskasvatus etsii
VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN SIJAISTA MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSUHTEESEEN 2.3.202031.08.2020 (hakuaikaa jatkettu)
Etsimme kiertävän varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) tehtävään oma-aloitteista, innostunutta sekä työhönsä sitoutunutta erityispedagogiikan ammattilaista. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja lasten, vanhempien ja henkilöstön kanssa. Arvostamme erityisesti taitoa kohdata sekä
huomioida lasta. Kiertävän erityisopettajan tehtävä edellyttää oman työn organisointitaitoja sekä pedagogista toimintaa kehittävää työotetta.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan monipuoliseen työnkuvaan kuuluu varhaiskasvatuspalveluidemme erityisvarhaiskasvatuksen suunnittelu, ohjaaminen ja kehittäminen. Erityisopettaja toimii
yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan, lasten ja perheiden kanssa sekä toimii asiantuntijana
monialaisissa työryhmissä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa erityisen tuen järjestelyistä ja
arvioi erityisen tuen tarvetta.
Varhaiskasvatuksen erityisopettajan työhuone sijaitsee Käenpesän päiväkodilla, tehtävään kuuluu
kiertävän erityisopettajan tehtävät varhaiskasvatuksen eri toimipisteissä.
Kelpoisuusehtona tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) 30§ mukainen kelpoisuus varhaiskasvatuksen opettajan tehtävään, jonka lisäksi on suoritettu erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella tai kasvatustieteen maisterin
opinnot pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus). Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös muodollisesti epäpätevät hakijat.
Palkkaus- ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät voimassaolevan KVTES:n mukaan. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sijaiseksi valitun on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Sijaisuus täytetään heti valitsemisen jälkeen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kolmen (3) kuukauden koeaika. Tehtävän
täytössä käytämme viidensadan euron kertamaksuista rekrytointilisää.
Hakuaika päättyy torstaina 27.2.2020 klo 12:00.
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Tohmajärven kunta käyttää sähköistä kuntarekry.fi –rekrytointipalvelua: Tointa tulee hakea ensisijaisesti kuntarekry.fi –sivuston kautta. Kirjalliset hakemukset tulee osoittaa Tohmajärven kunnan varhaiskasvatukselle osoitteeseen Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi tai koulutoimisto@tohmajarvi.fi.
Hakemuksen kuoreen tulee merkitä Hakemus ja tehtävän nimike. Hakemukseen voi liittää ansioluettelon. Haastatteluun kutsuttavien tulee esittää alkuperäiset työ- ja opintotodistukset haastattelutilaisuudessa. Hakemusasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.
Lisätietoja tehtävästä antaa virka-aikana varhaiskasvatuksen päällikkö Elisa Havukainen, puhelin 040
105 4120, elisa.havukainen@tohmajarvi.fi.
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