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Tehtävän kuvaus 

 
Sinä työllisyydenhoidon ammattilainen, liity vahvistukseksi joukkoomme! Haemme työvalmentajaa, jonka työnkuva 
koostuu alkuvaiheessa puolet työpalvelun töiden kokonaisuuden hoitamisesta ja työllistämisen asioista. Puolet työajasta 
on työllisyyden kuntakokeilun viranomaistyötä työnhakijoiden kanssa. Eli hyvin vaihteleva tehtävänkuva, jossa eduksi on 
käytännön töiden ohjaamisen osaaminen ja sen lisäksi työllisyydenhoidon asiantuntemus. Etuna tehtävänhoitamisessa 
on kokemus TE-toimiston tehtävistä tai muista työllisyydenhoidon tehtävistä. Edellytyksenä tehtävien hoitamisessa on 
sosiaalialan koulutus tai muu tehtävään soveltuva koulutus.  
 
Työllisyydenhoito elää jatkuvassa muutoksessa ja sinulta vaaditaan joustavuutta, sietokykyä asioiden muuntumiseen 
sekä muutosvalmiutta. Olemme hyvin innovatiivisesti työtämme hoitavia ja rohkeus tehdä asioita uudella tavalla 
kokeilevasti on eduksesi. Luomme uutta työllisyydenhoidon rakennetta, tahdotko tulla mukaamme kehittämään sitä? 
 
Lisätietoja tehtävästä antaa työllisyydenhoidon kokonaisuudesta vastaava työllisyyskoordinaattori Sanna Skön, puh. 
0400 136 211 tai sanna.skon@juva.fi. Työaika on toimistotyöaika, palkkaus kvtes mukainen. Työ on määräaikainen, 
kesto 3 vuotta. Työn suorittaminen edellyttää oman auton käyttöä. Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa 
www.kuntarekry.fi. Hakemuksen liitteeksi on toimitettava ansioluettelo. 
 
Tervetuloa meille, odotamme sinua! Seuraavasta linkistä pääset tutustumaan meihin, tuleviin työkavereihisi ja työhösi 
https://youtu.be/FrEfK71xAus 
 
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi  
 
Työ alkaa: Sopimuksen mukaan 
Palkkaus: Kvtes:n mukainen 
Työavain: 419037 
 

Yhteystiedot: Työllisyyskoordinaattori Sanna Skön, puh. 0400 136 211 tai sanna.skon@juva.fi 

 

Työnantajakuvaus 
 

Juvan kunta on työnantajana henkilöstöä arvostava ja kehittymistä tukeva. Työskentelemme sekä yksilön että yhteisön 
hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden parantamiseksi.  
 

Löydä elämäsi Juvalta. Juva tarjoaa kaupunkitasoiset palvelut viihtyisässä, puhtaassa maalaismaisemassa, erinomaisten 
liikenneyhteyksien varrella. Toimivat peruspalvelut takaavat sujuvan arjen kaikenikäisille. Vasta valmistunut Martti 
Talvela -kampus tarjoaa viihtyisät tilat sekä hyvät kasvun ja oppimisen edellytykset lapsille sekä nuorille. Vapaa-ajan 
aktiviteetteja löytyy moneen makuun. Kaunis luonto, monet järvet ja kunnan eteläosissa avautuva Saimaa luovat upeat 
puitteet luonnossa liikkumiseen, retkeilyyn, metsästykseen, kalastukseen ja melontaan. Kampuksen liikuntahalli 
mahdollistaa monipuolisen harrastustoiminnan. Vesiliikuntakeskus Sampola tarjoaa monipuoliset vesiaktiviteetit 
kuntosalin lisäksi. Juvalla myös tapahtuu ympäri vuoden. Kansalaisopisto, kirjasto, elokuvateatteri ja aktiivinen 
yhdistystoiminta tarjoavat elämyksiä ja kokemuksia. Tutustu Juvaan www.juva.fi. 
 
Juvalle työhön tullessasi asut ensimmäisen vuoden joka neljännen kuukauden ilmaiseksi vuokralla Lammen Asunnoilla. 
Takuuvuokrasi on 200 euroa. Hae vuokra-asuntoa www.lammenasunnot.fi. 
 
Toivotamme sinut ja perheesi sydämellisesti tervetulleeksi Juvalle! 
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