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Vakinainen virkasuhde
Hakuaika paattyy 05.1'1.2014 kello 08:00
Metsalan vastaanottokeskus sail6onottoyksikkO, Niiftylanpolku 10, 00620, Helsinki
Sosiaali- ja terveysvirasto, Perhe- ja sosiaalipalvelut
Sosiaaliala

Tehtaven kuvaus: l\iletsalan vastaanottokeskus on osa valtakunnallista turvapaikanhakijoiden
vastaanottojarjestelmea. Keskuksessa on turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus, jonka asiakaskunla
muodostuu 46 paikkaisen asuntoian asiakkaista seke noin 300 peakaupunkiseudulla itsenaisesti
asuvasta turvapaikanhakijasta. Lisaksi Metselan vastaanoftokeskuksessa toimii40 paikkainen
ulkomaalaisten sailddnottoyksikko. S:iildonottoyksikkd on suljettu majoitusyksjkk6, jonka asiakkaina ovat
ulkomaalaislain nojalla sailddn otetut ulkomaalaiset.

Vastaanottokeskuksen asiakkaat ovat turvapaikanhakijoita, jotka odottavat paatoste hakemukseensa
kansainvalisesta suojelusta. Sailddnoftoyksik6n asiakkaat ovat joko maasta poistamista odoftavia tai
juuri maahan saapuneita ulkomaalaisia.

Asiakaskunnassa on edustettuna koko elemankaari. Asiakkaiden elamantilanteet ovat hyvin erilaisia,
joten tydn menestyksekas hoito vaatii monipuolista sosiaalialan osaamista ja vahvaa persoonaa seka
valmiutta tyoskennelle nopeatempoisissa ja vaihtelevissa tilanteissa.

Ohjaajan tehteviin kuuluu asiakkaan vastaanottoon, majoitukseen seka sailddnotto- ja
turvapaikkaprosessiin liittyvia tehtavia seka laajaa viranomaisyhteistydte.

Ohjaajan tyd on asiakaslahtdista, monipuolista sosiaalialan tyota, jota tehdaan moniammatillisessa
tyoyhteisOssai. Asiakastyon perusta on vuorovaikutuksellisuus ja ammatillisuus.

Haettavana on kolme ohjaajan vakituista virkaa, joiden tehtavat painottuvat sailOonottoyksikkddn.

Virat teytetaan 1.12.2014 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Taytd hakemuksesi sehkoisessa rekMointijarjestelmassa wlvw.helsinkirekry.fi
Hakemuksen voijettaa myds Helsingin kaupungin kirjaamoon, osoite on

Helsingin kaupungin kirjaamo
sosiaali- ja terveysvirasto
PL 1O

00099 Helsingin kaupunki

Kayntiosoite on Pohjoisesplanadi 1 1-1 3.
Hakemusasiakirjat ovat julkisia eike niita palauteta.



Kelpoisuusehto: Edellytyksena on sosiaalF tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, esimerkiksi
sosionomi (AMK) tai aiempi opistoasteinen tutkinto (lakl27212005).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyva suullinen ja tyydyttava kirjallinen taito

Virkaan valitun on esiteftava tydterveyshuollon arvio edellytyksistean hoitaa virkaan kuuluvia tehtavia.

Lisaksi edellytamme: Englannin tai muun vieraan kielen taitoa.

Luemme eduksi: Tydkokemuksen suljetussa yksikdssa jaltai turvapaikanhakiioiden
vastaanottokeskuksessa.
Muun kielitaidon.
Mielenterveystydn ja turvallisuusalan tuntemuksen.

Palvelussuhteeseen liittyvia tietoia:
Tehtavakohtainen palkka 2201,76 elkk
Sopimusala Palkka maereytyy ao. KVTES:n mukaan.
Tyoaika Jaksotyo

Lisatietoja tehtavasta antaa:
vs johtaja Mikko Mdkinen
09 310 42772
mikko.makinen(at)hel.fi

vs. apulaisjohtaja Aune Hovi
09 310 42792
aune.hovi(at)hel.fi


