Kesätyöntekijäksi

teema- ja harrastekursseille

KESÄLEIRIT 2019

TEEMA- JA HARRASTEKURSSIT

K

ehitysvammaisten Palvelusäätiö
järjestää kesäisin teema- ja harrastekursseja viiden päivän leireinä.
Leirit on tarkoitettu tukea tarvitseville
lapsille, nuorille ja aikuisille.

KESÄTYÖNTEKIJÄKSI
KURSSEILLE
Haemme teema- ja harrastekursseille työntekijöiksi nuoria ja aikuisia, joilla on halua
ja aitoa kiinnostusta toimia erityistä tukea
tarvitsevien ihmisten parissa. Arvostamme
ihmislähtöisyyttä, yhteistyötaitoja, omaaloitteellisuutta, positiivista elämänasennetta ja matkustusvalmiutta. Työkokemuksen
katsomme eduksi.

Ensi kesän leirien teemoja ovat musiikki
ja tanssi, ulkoilu, liikunta ja terveelliset
elämäntavat sekä ratsastus ja eläinystävät.
Tärkeintä ovat ystävät, mukava yhdessä tekeminen, rentoutuminen ja vaihtelu arkeen.
Toiminta on monipuolista ja ohjattua,
ja siinä otetaan huomioon osallistujien
yksilölliset taidot ja tuen tarve.

Työntekijöiden tehtävänä on päivittäisen
toiminnan ohjaaminen sekä kurssilaisten
tukeminen ja avustaminen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Järjestämme työntekijöille
perehdytyksen ennen työsuhteen alkua.

Toimintaa ohjaavat Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön arvot, joiden perustana on
kehitysvammaisen ihmisen ja hänen
läheistensä kunnioitus.

Kesätyö sopii alan ammattilaisille sekä sosiaali-, terveys-, kulttuuri- tai muun soveltuvan alan opiskelijoille. Kesän kursseille
palkataan noin 40 työntekijää.

Kesäkurssit 2019
Teema- ja harrastekurssipaikat kesällä 2019
ovat Aitoon koulutuskeskus Pälkäneellä,
Antaverkan leiri- ja kurssikeskus Ylöjärvellä,
Kiljavanranta Nurmijärvellä, Kainuun Opisto
Mieslahdessa sekä Klubitalo ja Varalan
Urheiluopisto Tampereella.
Leirien teemat, ajat ja paikat löytyvät Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kotisivuilta:
www.kvps.fi/palvelut
/teema-ja-harrastekurssit

KESÄTYÖPAIKKOJEN
HAKEMINEN

K

esätyötä voi hakea yksittäisiltä
kursseilta tai koko kurssikaudelta.
Hakuaika on 15.3.2019 mennessä.
Kesätyöpaikkaa haetaan Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kotisivujen lomakkeella:
www.kvps.fi/rekrytointi
/avoimet-tyopaikat

Työsuhteissa noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Työ on
jaksotyötä tai avointa tuntityötä. Omavastuuhintaan / kulukorvausta vastaan majoitus- ja ruokailumahdollisuus kurssipaikalla.
Valinnoista ilmoitetaan 24.5.2019 mennessä. Työhön valitun on ennen työsuhteen
vahvistamista esitettävä rikosrekisteriote
(laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi).

TYÖNKUVAT
LEIREILLÄ
Vastaava ohjaaja
vastaa esimiehenä kurssin toteutuksesta.
Tehtävään kuuluu päivittäisten toimintojen
ohjaaminen yhdessä muun henkilöstön
kanssa. Hakijalta edellytetään vähintään
sosionomin tai sosiaali-, terveys- tai muun
soveltuvan alan perustutkintoa ja riittävää
työkokemusta. Palkkaus G 20–22.

Teemaohjaaja
vastaa teeman mukaisen toimintasisällön
suunnittelusta ja toteutuksesta. Tehtävään
kuuluu päivittäisten toimintojen ohjaaminen yhdessä muun henkilöstön kanssa.
Hakijalta edellytetään soveltuvaa ammatillista tutkintoa. Palkkaus G 19–21.

Ohjaaja / ohjaaja yötyö
vastaa suunnitelman mukaisesti kurssin toteutuksesta sekä huolehtii kurssilaisten turvallisuudesta, avustamisesta, ohjaamisesta
sekä terveyden- ja lääkehuollon tehtävistä.
Hakijalta edellytetään vähintään sosiaali-,
terveys- tai muun soveltuvan alan perustutkintoa, myös opiskelijat huomioidaan.
Palkkaus G 18C.

Avustaja / leiriohjaaja
ohjaa ja avustaa kurssilaisia päivittäisissä
tilanteissa. Alan koulutus katsotaan eduksi.
Palkkaus G 14B–17.

Leiriapulainen
toimii ryhmä- ja yksilöavustajana sekä
toimintatilanteiden valmistelijana ohjaajan
ohjeiden mukaisesti.
Palkkaus G 11A–14.

KEHITYSVAMMAISTEN
PALVELUSÄÄTIÖ

K

ehitämme ja tuotamme palveluita kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville ihmisille ja
heidän läheisilleen – yhdessä heidän kanssaan.
Tarjoamme monipuolisen valikoiman lyhytaikaisen
huolenpidon palveluita sekä hankimme ja rakennutamme asuntoja. Edistämme kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä hyvää elämää kehittämisen, koulutuksen, vaikuttamisen ja viestinnän avulla.
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