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Helsingin kaupungin opetusvirasto on maan suurin perusopetuksen, lukiokoulutuksen, am-

matillisen peruskoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestäjä. Opetusviraston tehtäviin

kuuluu myös työpajatoiminta Ja ruotsinkielinen päivähoito. Opetusvlraston henkilöstömää-

ra on 6 400 ja talousarvio 670 miljoonaa euroa.

Opetusvirastoon haetaan vakinaiseen virkasuhteeseen 1.4.201 S alkaen

OPETUSTOIMEN JOHTAJAA
(työavain 25-1474-14)

Opetustoimen johtaja toimii opetusviraston virastopäällikkönä. Hän kehittää ja johtaa

opetusviraston toimintaa, huolehtii kaupungin strategisten linjausten toteuttamisesta

ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus hallinto-ja

johtamistehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin

kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Kehittämiskykyja muutosjohtamisen taidot katsotaan hakijoiden ansioksi. Opetustoi-

men johtajan tulee uudistaa opetustoimen toimialaa ja johtaa tulevaisuuden koulun

kehittämistä. Arvostamme lisäksi kokemusta kunnallis-ja opetushallinnosta, opetus-

toimen toimialan ja koulumaailman tuntemusta sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja.

Myös englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Opetustoimen johtajan palkkaus on kokonaispalkkajoka määräytyy Helsingin kaupun-

gin johdon palkkausjärjestelmän vaatjvuusluokan 25 mukaisesti. Väativuusluokassa

maksettava kokonaiskuukausipalkka on 7 850,68-11 331,78 euroa. Lisätietoja johdon

palkkausjarjestelmastasaaosoitteestawww.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.

Opetustoimen johtajan valitsee kaupunginvaltuusto opetuslautakunnan annettua
hakijoista lausuntonsa. Ennen viran vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä

selvitys terveydentilastaan.
»

Hakuaika päättyy maanantaina 5.1.2015 klo 16. Hakemukset toivotaan ensi sijassa

sähköisesti osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Työavain ohjaa suoraan ilmoitukseen.

Kirjalliset hakemukset toimitetaan osoitteella: Helsingin kaupungin kirjaamo / opetus-
virasto, PL 10,00099 Helsingin kaupunki. Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13. Hake-

mukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Lisätietoja tehtävästä antaa sivistystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Ritva Vilja-

nen, puh. (09) 310 36020.

Lisätietoa Helsingin kaupungin opetustoimesta: www.edu.hel.fi

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

Helsingin kaupunki
Opetusvirasto
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Utbildningsverket svarar för landets största utbildningsväsende, omfdttande grundläggande

utbildning, gymnasie- och yrhesutbildning samt läromtalsutbildning.Till utbildningsverkets

ansvarsomräde hör ocksa ungdomsverkstäderoch svensk dagvärd. Utbildningsverket har

omkring 6 400 anställda och en budgetpä 670 miljoner euro.

Visökeren

UTBILDNINGSDIREKTÖR,.^,.»»,,
för fast anställnlng i tjänsteförhallande frän 1.4.2015.

Utbildningsdirektören är verkschefvict utbildningsverket. Hän leder och utvecklar utbild-

ningsverketsverksamhet,ser tili att stadensstrategiska riktlinjerföljsochansvararföratt

mälen uppfylls.

Behörighetskravetförtjänstenärhögrehögskoleexamen ocherfarenhetavledarskapoch

actministrativa uppdrag. Spräkkravet är utmärkta kunskaper i finska och höjaktiga muntliga

och skriftliga kunskaper i svenska. ' .

Förmäga att utveckla och att leda förändring ses som meriter. Utbildningsdirektören ska

förnya utbildningsväsendets kompetensomräde pch leda utvecklingen av frarritideris skolä.

VI sätter ocksä värde pä erfarenhet av kommunalförvaltning och utbildningsförvaltning,

kännedom om utbildningssektorn och skolvärlden samt stor skicklighet i att samverka.

Kunskaper i engelska ses som fördel.

Utbildningsdirektören har helhetslön. Lönen bestäms utifrän Helsingfors stads lönesystem

för ledningen, enligt kravklass 25 där lönen är 7 850,68-1 1 331,78 euro. Närmare om löne-

systemet (pä finska) pä adressen www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.

Utbildningsdirektören utses av stadsfullmälrtige efter att utbildnlngsnämnden har gett

utlätande om sökandena. Den som väljs tili tjänsten ska förete ett godtagbart intyg över

sitt hälsotillständ.

Ansökningstidengär ut mändag 5.1,2015 kl. 16.Viserhelstattdulämnarinansökap

elektroniskt pä adressen www.helsinkirekry.fi. Arbetsnyckeln l.eder direl<t tili annonsen.

Skriftliga ansökningar sänds pä adressen Helsingfors stads registratörskontor, utbildnings-

verketPB 10,00099 Helsingfors stad. Besöksadress: Norra esplanaden,11-13;Ansöknings-

handlingarna äroffentliga och de returneras inte, ...•.:-.' ' -

Närmare information om uppgiften ges av biträdande stadsclirektörerfförbildningsväsen-

det Ritva Viljanen, tfn 09 310 36020.
> . . '.

Merinformationomutbildningsverketwww.edu.hel.fi/sv. , —. .

Helsingfors stad främjarjämlikhet mellan alla anställda och omfattaridejämställdhet. :
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Utbildningsverket


