Ilmoitustaulu
Vetelin kunnan nettisivut
Työvoimatoimisto
Etsimme opetuksen osaajia hyvään työporukkaamme!
Vetelin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi seuraavat tehtävät:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Luokanopettaja 1.8.2019 alkaen
Kaksi (2) luokanopettajaa ajalle 1.8.2019 – 31.7.2021
Luokanopettajan sijaisuus ajalle 1.8.2019 – 31.5.2020
Resurssiopettaja (16 vvh) ajalle 1.8.2019 – 31.7.2020
Resurssiopettaja (12 vvh) ajalle 5.8.2019 – 31.5.2020
Biologian ja maantieteen päätoiminen tuntiopettaja ajalle 1.8.2019 –
31.7.2020 (opetustunnit biologiassa ja maantieteessä, tehtävään voi
kuulua myös terveystiedon ja kemian opetusta)

Vetelissä haluamme tarjota lapsille ja nuorille laadukasta perusopetusta,
jonka keskiössä ovat oppimisen ilo ja ratkaisukeskeisyys. Henkilökunnan
työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja mahdollisuudet kouluttautumiseen ovat meille tärkeitä asioita. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat rakkaus, rohkeus ja reippaus ja koulun arjessa annamme arvoa liikunnallisuuden edistämiselle.
Valittavilta opettajilta edellytämme valmiutta ja sitoutumista opettajien väliseen tiiviiseen yhteistyöhön niin opetuksessa kuin opetuksen suunnittelussa sekä joustavuutta. Eduksi luemme myös osaamisen uuden opetussuunnitelman mukaisesta toimintakulttuurista pitäen sisällään mm. laaja-alaisen
osaamisen taidot, tvt-taidot, monialaiset opintokokonaisuudet, taidon huomioida oppilaat yksilöllisesti sekä kyvyn vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja
yhteisöllisyyttä.
Jos koet olevasi tiimityöntekijä, joka innostat muita ja innostut itse rohkeasti
kehittämään koulumme pedagogiikkaa eteenpäin, niin toimita hakemuksesi,
CV ja kelpoisuutesi osoittavat tutkintotodistukset 15.3.2019 klo 13 mennessä. Hakemukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen:
pauliina.koivisto@veteli.fi tai postitse osoitteeseen: Vetelin kunta, Pauliina
Koivisto, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli.
Työhaastattelut järjestetään viikkojen 12-13 aikana. Tehtävien A, B, C ja D
työpisteenä on Vetelin keskuskoulun alakoulu, tehtävän E Tunkkarin koulu
ja tehtävän F Vetelin yläkoulu.
Opettajan kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n
mukaan. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista, viimeistään
30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista, toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3
§:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtäviin sovelletaan kuuden (6) kuukauden
(A ja B) ja neljän (4) kuukauden (C-F) koeaikaa.

Lisätietoja viikolta 10 alkaen:
Maria Keltti-Heikkilä, sivistysjohtaja, p. 050 5790 114, maria.keltti@veteli.fi
Tero Lahtinen, rehtori, p. 050 5790 154, tero.lahtinen@veteli.fi
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