
Avoimen työpaikan tiedot
Takaisin työpaikkojen selailuun

Palotarkastaja, 3 työpaikkaa

Työavain 27-12-17

Vakinainen virkasuhde

Hakuaika päättyy 26.09.2017  kello 09:00

Onnettomuuksien ehkäisy, Agricolankatu 15 A, 00530, Helsinki

Pelastuslaitos, Pelastustoimen osasto

Tekninen ala

Tehtävän kuvaus: Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja. Helsingin kaupungin pelastuslaitos on yksi Suomen 22
aluepelastuslaitoksesta ja sen palveluksessa on yli 600 viran- ja toimenhaltijaa. Pelastuslaitoksen keskeisenä tehtävänä on
huolehtia onnettomuuksien ehkäisystä, onnettomuustilanteiden pelastus- ja lääkintätoiminnasta sekä ihmisten ja
omaisuuden suojaamiseen kuuluvista väestönsuojelun tehtävistä. Tehtäväsisällöt ja velvoitteet on yksilöity pelastuslaissa
379 / 2011.

Onnettomuuksien ehkäisytyöhön sisältyy valvontatehtäviä, turvallisuusviestintää ja
-koulutusta, neuvontaa sekä rakenteellisen paloturvallisuuden ohjausta ja neuvontaa. Valvontatyössä ja
turvallisuusviestinnässä suoritetaan vuosittain noin 8000 erilaista toimenpidettä.

Hallintokunnan virallinen kieli on suomi.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksella on haettavana yksi (1) palotarkastajan vakituinen virka (16.10.2017 alkaen tai
sopimuksen mukaan) sekä kaksi palotarkastajan määräaikaista sijaisuutta ajalle 16.10.2017-28.02.2018 ja 16.10.2017-
31.12.2018.

Virat ja sijaisuudet sijoittuvat pelastustoimen osastolle onnettomuuksien ennaltaehkäisyn monipuoliseen
toimintaympäristöön. Pelastusalan päällystötutkinnon suorittaneella on lisäksi velvollisuus osallistua pelastustoiminnan
operatiiviseen päivystykseen erikseen määrättäessä.

Palotarkastajan tehtäviin sisältyy muun muassa:
- monipuolisia valvontatehtäviä
- onnettomuuksien ennaltaehkäisyn ohjausta ja neuvontaa
- asiantuntijalausuntoja sekä lupapäätöksiä
- kumppanuus- ja verkostoyhteistyötä
- viestintää ja raportointia
- asiakaspalvelua
- projektitehtäviä

Tehtäväkohtainen palkka 3 028,36 € sekä mahdolliset ammattialalisät.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Ennen lopullista valintaa vaaditaan suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen.Tarkemmat ohjeet menettelytavasta
annetaan kyseisille henkilöille valintaprosessin edetessä.

Toivomme hakijoiden jättävän hakemuksensa ensisijaisesti Helsingin kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään,
www.erekryhelsinki.fi. Työavain 27-12-17 ohjaa suoraan ilmoitukseen. Paperiset hakemukset tulee lähettää osoitteeseen,
Helsingin kaupungin pelastuslaitos, Kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki. Kuoreen merkintä "palotarkastaja".
Hakemusasiakirjat ovat julkisia, eikä niitä palauteta. Saapuneet hakemukset käsitellään samanaikaisesti.

Kelpoisuusehto:  Virkojen menestykselliseen hoitamiseen antaa hyvät edellytykset soveltuva AMK-tasoinen tutkinto. Virkaan
voidaan valita myös henkilö jonka tietotaito ja perehtyneisyys työtehtävään katsotaan muuten riittäväksi.

Lisäksi edellytämme: Ajokorttiluokka tulee olla vähintään B.

Lisäksi edellytetään jomman kumman kotimaisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Toisen kotimaisen (ruotsi /
suomi) kielen suullinen ja kirjallinen taito tulee olla tyydyttävä. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Tehtävien hoito edellyttää monipuolisia tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä hyviä esiintymis-, viestintä- ja yhteistyötaitoja.

Luemme eduksi: Kokemus palotarkastajan tehtävistä katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös kokemus yleisötapahtumien
turvallisuusjärjestelyihin liittyvistä asioista.
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Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Työaika: 36 h 45 min

Lisätietoja tehtävästä antaa:
Johtava palotarkastaja Anja Aatsinki
040 334 0460
anja.aatsinki@hel.fi

Hae paikkaa

Page 2 of 2Esikatselu

20.10.2017http://erekry.hel.fi/helsinki/rekrytointi/JobsDescription.asp


