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Tule mukaan 650 työntekijän joukkoon tekemään töitä lähes 15 000 kuntalaisen hyväksi. Kontiolahden
kunta on viiden tähden kunta, jossa on erinomaiset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet sekä tekemisen
meininki! Olet luova oman työsi kehittäjä, me tuemme sinua siinä. Saat käyttöösi hyvät henkilöstöedut ja
kehittyvän toimintaympäristön! Oletko valmis täyttämään paikan osaamisellasi?
Haemme perusopetuksen määräaikaisiin virkasuhteisiin:
Perusopetus vuosiluokat 7-9, Kontiolahden koulu
Va. äidinkielen lehtori ajalle 10.8.2020 – 31.7.2021
Väliaikainen äidinkielen lehtori Kontiolahden kouluun. Tehtävään valittavalta henkilöltä
edellytetään perusopetuksen äidinkielen lehtorin kelpoisuutta.
Lisätietoja: apulaisrehtori Jari Ikonen, p. 050 428 5097
Perusopetus vuosiluokat 7-9, Kontiolahden koulu
Vs. laaja-alainen erityisopettaja ajalle 10.8.2020 – 31.7.2021
Vs. laaja-alainen erityisopettaja Kontiolahden kouluun. Tehtävään valittavalta henkilöltä
edellytetään perusopetuksen erityisopettajan kelpoisuutta. Tehtävään valittava vastaa 7.
vuosiluokan laaja-alaisesta erityisopetuksesta ja erityisen tuen oppilaiden opetuksesta osana 7.
luokan tuen tiimiä. Hän tekee laajaa moniammatillista yhteistyötä ja osallistuu koulun
erityisopetuksen kehittämiseen.
Lisätietoja: rehtori Auli Pulkki, p. 0400 267 404

Perusopetus vuosiluokat 7-9, Kontiolahden koulu
Vs. matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori ajalle 10.8.2020 – 5.6.2021
Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin viransijaisuus Kontiolahden koulussa. Tehtävään
valittavalta henkilöltä edellytetään matematiikan, fysiikan ja/tai kemian aineenopettajan
kelpoisuutta.
Koulussamme tulee mahdollisesti avoimeksi myös toinen matematiikan, fysiikan ja kemian
lehtorin sijaisuus. Ko. sijaisuus täytetään siinä tapauksessa, että vakinainen viranhaltija hakee
virkavapautta kesäkuussa 2020. Sijainen voidaan valita nyt haettavaksi julistettua tehtävää
hakeneiden joukosta.
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Lisätietoja: apulaisrehtori Jari Ikonen, p. 050 428 5097

Perusopetus vuosiluokat 7-9, Kontiolahden koulu
Päätoiminen tuntiopettaja ajalle 10.8.2020 – 31.7.2021
Päätoimisen tuntiopettajan tehtävä, opetettavina aineina liikunta ja muu perusopetuksessa
opetettava aine vuosiluokilla 7-9. Opetettavat aineet määräytyvät lukuvuoden 2020-21 tarpeiden
mukaan. Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään liikunnan aineenopettajan kelpoisuutta ja
muiden perusopetuksessa opetettavien aineiden kelpoisuus katsotaan hakijalle eduksi.
Koulussamme tulee mahdollisesti avoimeksi myös päätoimisen tuntiopettajan (liikunta ja
terveystieto) sijaisuus. Sijaisuus täytetään siinä tapauksessa, että vakinainen viranhaltija hakee
virkavapautta kesäkuussa 2020. Sijainen voidaan valita päätoimisen tuntiopettajan tehtävää
hakeneiden joukosta.
Lisätietoja: apulaisrehtori Jari Ikonen, p. 050 428 5097

Kaikkiin haettaviin tehtäviin liittyen
Painotamme hakijoiden vahvaa ammatillista osaamista, hyviä ryhmänhallintataitoja,
opetusteknologian käyttötaitoa sekä hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja. Arvostamme
hakijoiden uutta pedagogista näkemystä ja taitoja ohjata oppilasta hänen henkilökohtaisella
oppimispolullaan.
Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/98 mukaiset. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista
toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja esitettävä lain 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote. Tehtävät täytetään neljän kuukauden koeajalla.
Sähköinen hakemus on täytettävä 1.6.2020 klo 15.00 mennessä Kontiolahden kunnan
kotisivuilla www.kontiolahti.fi. Haastatteluihin kutsutaan erikseen ja ne pidetään viikoilla 23 ja 24.
Kontiolahden kunta on savuton työpaikka.
Kontiolahti 18.5.2020
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