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Helsingin kaupunki tietokeskus, Siltasaarenkatu 18-20, 00530, Helsinki

Tietokeskus

Johtamistyö

Tehtävän kuvaus: Helsingin kaupungin tietokeskus (www.hel.fi/tietokeskus) on kaupunkitiedon edelläkävijä, joka tuottaa ja
hankkii, tutkii ja välittää sekä säilyttää tietoa Helsingistä ja sen eri alueista. Teemme korkeakouluyhteistyötä ja tiivistä
yhteistyötä Helsingin metropolialueella sekä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Palvelemme asiakkaitamme
kaupunkilaisista päättäjiin. Avaamme tietoa kaikkien käyttöön Helsinki Region Infoshare -palvelun kautta (www.hri.fi).
Virastossa on neljä osastoa (kaupunkitutkimus, tilastot ja tietopalvelu, kaupunginarkisto ja hallinto), henkilöstömäärä on 85
ja talousarvio 8,0 milj. euroa.

Haemme

JOHTAJAA

Helsingin kaupungin tietokeskukseen vakinaiseen virkaan 1.4.2015 lukien tai sopimuksen mukaan.

Viraston päällikön kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Viraston
päälliköltä edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito,
erityisesti hyvä englannin kielen taito, on eduksi.

Eduksi katsotaan tietokeskuksen toimialan ja kunnallisen päätöksenteon tuntemus. Arvostamme näyttöä toiminnan
johtamisesta ja kehittämisestä yhdessä henkilöstön kanssa, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä
toimialan verkostoja. Arvostamme tuloksia kansainvälisestä yhteistyöstä.

Tietokeskuksen johtajan palkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 22 mukaisesti.
Kokonaispalkka on 6 512,43–9 397,95 euroa kuukaudessa.

Lisätietoa johdon palkkausjärjestelmästä on osoitteessa www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.

Hakuaika päättyy 1.12.2014 klo 16.00. Hakuasiakirjat ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.

Hakemukset pyydetään jättämään ensisijaisesti Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmään www.helsinkirekry.fi. Työavain
37-6-14 ohjaa suoraan hakuilmoitukseen.

Tarvittaessa kirjalliset hakemukset voi toimittaa hakuajan päättymiseen mennessä Helsingin kaupungin kirjaamoon.
Kirjaamon postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. (Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi
11–13)

Lisätietoja johtajan virasta antaa apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, puh. 09-310 36020.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala:
Työaika: 36 t 15 min. / vko

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Linkki lisätietoihin
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apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen
09-310 36020

Hae paikkaa
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