TULE TYÖSKENTELEMÄÄN PYHÄJOEN KUNTAAN
Pyhäjoen kunta on kehittyvä ja kansainvälistyvä noin 3200 asukkaan kunta Pohjois-Pohjanmaalla.
Monipuolisen yrityskentän ja Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeen myötä kuntamme näkymät ovat valoisat.
Pyhäjoki tunnetaan monipuolisesta luonnonympäristöstä, joesta ja merestä. Meillä eletään turvallisesti ja
yhteisöllisesti. Haluammekin toimillamme varmistaa, että Pyhäjoella viihtyvät niin kuntalaiset,
työssäkäyvät, loma-asukkaat kuin vierailijatkin. Työyhteisömme tehtävänä on palvella kunnassa asuvia ja
toimijoita mahdollisimman hyvin ja kattavasti.
Haemme Tervetuloa Pyhäjoelle! – hankkeeseen projektipäällikköä ja projektikoordinaattoria. ESRrahoitteinen hanke toteutetaan 1.4.2019 – 31.3.2022.

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Projektipäällikkö johtaa Tervetuloa Pyhäjoelle -hanketta sekä toimii projektikoordinaattorin esimiehenä.
Hän vastaa hankesuunnitelman mukaisesta yhteisöjen ja järjestöjen yhteistyöverkoston suunnittelusta ja
organisoimisesta, koulutusten järjestämisestä sekä yritysyhteistyöstä. Projektipäällikön keskeinen tehtävä
on löytää eri toimijoiden välisiä yhteisiä intressejä, sitouttaa heitä yhteisiin tavoitteisiin sekä ohjata
kokonaisuutta hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän tekee yhteistyöstä niin järjestöjen, yhdistysten
kuin alueelle muuttavien, yrittäjien ja kantaväestön kanssa. Yhdessä projektikoordinaattorin kanssa
projektipäällikkö luo vahvat yhteistyöverkostot kotoutumisen, neuvonnan ja työpaikkojen löytymisen
edistämiseksi. Projektipäällikkö suunnittelee ja hallinnoi hanketta, sen aikataulua ja kustannuksia sekä
varmistaa hankkeen laadun yhdessä projektikoordinaattorin, esimiehen ja ohjausryhmän kanssa.

PROJEKTIKOORDINAATTORI
Projektikoordinaattori toimii projektipäällikön alaisena ja auttaa häntä yllä kuvatuissa tehtävissä. Hän
järjestää käytännön tapaamisia, kokouksia, tapahtumia, opintoretkiä ja koulutuksia. Projektikoordinaattori
viestii hankkeesta ja sen toimenpiteistä eri kanavissa. Projektikoordinaattori vastaa työttömien ja
Pyhäjoelle muuttavien aktivoinnista ja mukaan saamisesta toimintaan sekä kantaväestön osallistamisesta.
Projektikoordinaattori auttaa, neuvoo ja opastaa hankkeen toimenpiteissä, jotka edistävät työllistymistä ja
ehkäisevät syrjäytymistä. Hän luo hankkeen tavoitteiden mukaisesti verkostoja ja sosiaalisia siteitä
tulijoiden ja kantaväestön kanssa.
Edellytämme molempiin tehtäviin soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä sujuvaa suomen ja englannin
kielen kirjallinen ja suullinen taito. Tehtäviin sisältyy työskentelyä ja esiintymistä englannin kielellä.
Odotamme sinulta itsenäistä, eteenpäin vievää ja kehittävää työotetta, taitoa tehdä työtä
monikulttuurisessa ympäristössä sekä halua palvella hankkeen asiakaskuntaa aktiivisella ja myönteisellä
otteella. Arvostamme ja luemme eduksi kansainvälisen ja monikulttuurisen työkokemuksen sekä
kokemuksen EU-rahoitteisissa hankkeissa työskentelystä.
Palkkaus: projektipäällikön palkka 3600€/kk, projektikoordinaattorin palkka 3400€/kk. Tehtäviä haetaan
22.4.2019 mennessä www.kuntarekry.fi kautta. Haastattelut pidetään viikolla 18. Työt alkavat välittömästi
valinnan jälkeen tai sopimuksen mukaan. Lisätiedot: elinkeinojohtaja Helena Illikainen, puh. 040 359 6007
Soittoajat: perjantai 5.4. klo 13 – 16, keskiviikko 17.4. klo 9.30 – 12 ja torstai 18.4. klo 9.30 – 12
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