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Johtamistyö
Tehtävän kuvaus: Haemme perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajaa vakinaiseen virkasuhteeseen Helsingin
sosiaali- ja terveystoimialalle. Virka täytetään 1.6.2018 mennessä.
Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä
terveys- ja päihdepalvelut. Perhe-ja sosiaalipalveluihin kuuluvat lapsiperheiden hyvinvointi ja terveys,
lastensuojelu, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö sekä vammaistyö.
Perhe- ja sosiaalipalveluissa työskentelee yhteensä noin 3300 työntekijää. Budjettivastuu on noin 373
milj. euroa.
Johtaja vastaa yhdessä tiiminsä kanssa palvelukokonaisuuden strategisesta johtamisesta ja
uudistumisesta sekä tavoitteiden ja tuloksellisuuden saavuttamisesta.
Virkaan haetaan valmentavaa ja ketterää johtajaa ja tiimipelaajaa, jolla on kyky innostua ja innostaa,
rohkeutta uudistua ja uudistaa, ja johon voi luottaa ja joka antaa tilaa ja luottaa muihin. Viran hoito
edellyttää kokemusta vaativista johtamistehtävistä, riittävää sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta
sekä halukkuutta ja valmiuksia osallistua tarvittaessa myös maakunta- ja sote –uudistuksen
valmisteluun. Erityisesti sosiaalipalvelujen osaaminen katsotaan eduksi.
Katso toimialajohtaja Juha Jolkkosen viesti ilmoituksen kohdasta Linkki lisätietoihin.
Haastattelut järjestetään 24.1., 25.1. ja 1.2. klo 16 jälkeen. Haastattelujen jälkeen kärkihakijoille tehdään
henkilöarviointi.
Virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin käytössä olevan johdon
palkkausjärjestelmän mukaisesti. Kokonaispalkka on 8175,04 euroa/kk. Lisätietoja
palkkausjärjestelmästä saa osoitteesta www.helsinkirekry.fi/vaativuusluokitus.
Hakemukset jätetään ensisijaisesti kaupungin sähköiseen rekrytointijärjestelmään osoitteessa
www.helsinkirekry.fi > avoimet työpaikat. Tarvittaessa kirjallisen hakemuksen voi jättää osoitteeseen
Helsingin kaupungin kirjaamo, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13).
Hakemukset ovat julkisia eikä niitä palauteta.

Kelpoisuusehto: Viran kelpoisuusehto on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemus johtamistehtävistä.
Kielitaitovaatimus on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.
Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
Työterveyshuollon arvio sisältää huumausainetestin.
Valittavalta henkilöltä tarkistetaan luottotiedot ennen palvelukseenottopäätöstä.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja:
Tehtäväkohtainen palkka 8175,04 euroa/kk

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja,
jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus,
tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien
tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota. Osallistumme aktiivisesti myös maakunta- ja sote
–uudistuksen valmisteluun.
Lisätietoja tehtävästä antaa:
Toimialajohtaja Juha Jolkkonen
0505472428
juha.jolkkonen (at) hel.fi
ti 9.1. klo 16-17 ja ti 16.1. klo 8-9

