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VATES hakee määräaikaista projektityöntekijää
Haemme määräaikaista PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ Työmarkkinaviestintäprojektiin.
Projektityöntekijän tehtävänä on yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa toimien
aktivoida ja rohkaista työmarkkinoiden ulkopuolella olevia vammaisia ja
pitkäaikaissairaita pyrkimään työelämään. Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret
koulutetut vammaiset. Työmuotoina ovat tiedotus hyvistä käytännöistä ja
tukimahdollisuuksista, vuorovaikutus, neuvonta ja ohjaus sekä työskentelyä
erilaisissa ryhmissä vammaisten itsensä tai heidän taustaryhmien kanssa.
Työhön sisältyy matkustamista kotimaassa. Tehtävä on osa kolmivuotista
työmarkkinaviestintäprojektiamme.
Projektin päätavoite on lisätä vammaisten, osatyökykyisten ja
pitkäaikaissairaiden työmahdollisuuksia avoimille työmarkkinoille hankkimalla ja
levittämällä tietoa vammaisten onnistuneista työllistymisesimerkeistä sekä
työllistymisen hyvistä käytännöistä. Tiedontuottamisen erityisenä painopisteenä
on tuottaa ja levittää työmarkkinajärjestelmien ja työnantajien tarvitsemaa tietoa
vammaisista työntekijöinä sekä käytettävissä olevista tukikeinoista kuin myös
työn ja työolojen mukauttamiskeinoista. Tavoitteena on myös aktivoida ja
rohkaista erityisesti nyt työmarkkinoiden ulkopuolella olevia vammaisia ja
pitkäaikaissairaita henkilöitä itseään pyrkimään työelämään.
Edellytämme
• aiempaa kokemusta työllistämisen, koulutuksen tai kuntoutuksen
kehittämisestä
• työkokemusta nuorten ohjaustyöstä ja/tai vammaistyöstä
• organisointi- ja koordinointikykyä, innostusta verkostomaiseen
työskentelyyn, aikaansaava ja dynaaminen työote
• hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa,
• soveltuvaa akateemista koulutusta, esim. yhteiskunnallinen tai
kasvatustieteellinen tutkinto
• matkustusvalmiutta kotimaassa
Tehtävä on määräaikainen ja kestää noin 5 kk. Työn aloitus mahdollisimman
pikaisesti. Noudatamme Sosiaalialan järjestöjä koskevaa TES:a.
Hakijan kokemustaustan ja osaamisen pohjalta on mahdollista, että voimme
tarjota jatkotyön toisella määräaikaisella tehtävällä ensi vuoden alussa, mikäli
saamme tehtävään rahoituksen.
Hakemukset
Vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen ja liitteineen pyydetään
lähettämään mahdollisimman pian ja viimeistään 20.8. sähköpostitse:
marianne.kaunismaki(at)vates.fi
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Marjatta Varanka , puh. 050 5164 485
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Tervetuloa VATES-säätiön järjestämään toiseen Vaikuttamis- ja
verkostoitumisiltapäivään torstaina 29.8.2013 (Oltermannintie 8, Helsinki).
Tilaisuudessa keskustellaan muun muassa Työmarkkinaviestintä-projektin
(2012- 2014) järjestöille tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista. Iltapäivän
ohjelma on tämän sähköpostin liitteenä.
Tutustu tilaisuuden ohjelmaan
Ilmoittauduthan viimeistään perjantaina 16.8.2013.
Linkki ilmoittautumislomakkeeseen
Tilaisuus on maksuton.
Tule mukaan verkostoitumaan!

Mikäli yhteystietosi ovat muuttuneet tai et halua enää saada uutiskirjettä, ilmoita se osoitteessa
www.vates.fi/uutiskirje/ tai lähetä sähköpostia osoitteeseen: vates-saatio@vates.fi
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