Liikunta-alueiden hoitaja
Kankaanpään kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.2.2021
Haemme iloiseen, osaavaan ja tehokkaaseen joukkoomme

LIIKUNTA-ALUEIDEN HOITAJA
Kankaanpään kaupunki hakee vakituiseen työsuhteeseen 1.3.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan
oma-aloitteista, palveluhenkistä, yhteistyökykyistä ja itsenäiseen työntekoon pystyvää liikuntaalueiden hoitajaa.
Kankaanpään kaupunki on panostanut liikuntapaikkarakentamiseen luoden kuntalisille
monipuoliset ja laadukkaat harrastusmahdollisuudet. Liikuntapalvelut ovat vahvasti mukana
kuntastrategiassamme luoden Kankaanpäästä vielä parempaa kuntaa. Mikäli haluat olla täysillä
mukana meidän tiimissä, jatkamassa tätä kehitystä raivaa, tiesi haastatteluihin ja näytä, että
paikka kuuluu sinulle. Panostamme työntekijöiden hyvinvointiin ja kannustamme sekä oman
osaamisen, että työnkuvan kehittämiseen.
Tehtävän edellyttämät kelpoisuusehdot:
Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva tutkinto.
Liikunta-alueiden hoitajan keskeisiä tehtäviä ovat;
1.
2.
3.
4.

liikuntapaikkojen hoitotyöt kaupungin liikuntapaikoissa
liikuntaolosuhteiden kehittäminen
liikuntapaikkojen opastus- ja valvontatehtävät
ulkoliikunta-alueiden materiaali ja varastovastuu

Odotamme sinulta






kykyä ja osaamista käyttää useita eri työkoneita ja laitteita
hyviä asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
rutiinien ja aikataulujen sietämistä
järjestelmällisyyttä ja toisaalta joustavuutta
muuntautumiskykyä ja kehityshalukkuutta

Arvostamme tehtävään soveltuvaa liikunta-alan koulutusta sekä monipuolista työkokemusta
liikuntapaikkojen eri tehtävistä. Positiivinen ja optimistinen suhtautuminen työasioihin on meillä
peruslähtökohta hyvän työn tekemiselle. Toimeen valittavan eduksi katsotaan työkokemus
ulkoliikuntapaikkojen hoidosta ja niissä käytettävien koneiden käytöstä ja tietotekniikan
perustaitojen hallinnasta. Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään henkilöauton ajokorttia.

Hakemus tulee tehdä ensisijaisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi perjantaihin
26.2.2021 klo 12:00 mennessä. Työavain numero 339778. Hakemukset opinto-ja työtodistuksineen
voi toimittaa myös paperiversiona osoitteella Kankaanpään kaupunki, KIRJAAMO, PL 36, 38701
Kankaanpää (aihekenttään teksti: Työhakemus: Liikunta-alueiden hoitaja) tai sähköpostilla
kirjaamo@kankaanpaa.fi.
Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
Palkkaus määräytyy Kunnallisen teknisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Tehtäväkohtainen palkka 2103,96 €. Työaika 38,25 h/vko. Työ on kaksivuorotyötä (ma-pe) sekä
viikonloppu työtä (la-su).
Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä 30 päivän kuluessa
valitsemispäätöksen tiedoksisaannista lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tervetuloa työskentelemään aktiiviseen joukkoomme liikuntaystävälliseen kuntaan.
Lisätietoja antavat liikuntapaikkamestari Jarno Alhonmäki 044 577 2681 tai hyvinvointi- ja
liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, puh. 044 577 2773, sähköposti:
etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi

Kankaanpäässä 9.2.2021

