Musiikkikoulu Demo järjestää lakisääteistä perusopetuksen iltapäivätoimintaa Helsingissä Aurinkolahden,
Porolahden ja Taivallahden kouluissa sekä Vantaalla Simonkallion ja Uomarinteen kouluissa.
Iltapäivätoimintamme tärkeimpänä tavoitteena on tarjota lapsille turvallista, ohjattua ja monipuolista
vapaa-ajan toimintaa.
Etsimme ohjaajatiimimme vahvistukseksi iltapäivätoiminnan koordinaattoria. Tehtävä on uusi, joten
työtehtävät ja vastuut tarkentuvat lopullisen ehdokkaan löydyttyä. Työ sopii vastuuntuntoiselle, omaaloitteiselle ja toimeentarttuvalle henkilölle, jolla on jo useamman vuoden kokemus iltapäivätoiminnasta ja
vastuuohjaajana toimimisesta.
Työt alkavat 1.8. ja jatkuvat 15.6.2019 asti. Työsuhde on aluksi määräaikainen, mutta se jatkuu
todennäköisesti tämän jälkeen toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella. Viikkotyöaika on vähintään 30
tuntia. Palkkaus on yksityisen sosiaalialan TES:n mukaan (G24).
Noin puolet työajasta on varattu koordinaattorin työtehtäviin, joihin kuuluu iltapäivätoiminnan
suunnitteluun ja kehittämiseen liittyviä tehtävät, vastuuohjaajien ja kerhojen yhteistyön koordinointi ja
toiminnan tukeminen, sijaisten sopiminen ja sijaisreservin ylläpito, kerhojen materiaalihankinnat, erilaiset
valmistelutyöt kausien välillä sekä tiedotus- ja raportointitehtävät.
Osan työviikosta valittava henkilö toimii toisena vastuuohjaajana Taivallahden koulun toimipisteessä, jossa
noin puolet työajasta on toimimista lapsiryhmän ohjaajana. Tehtäviin vastuuohjaajana kuuluu lasten
päivittäinen ohjaus ja huolenpito, välipalan tarjoilu, läksyjen teossa tarpeen mukaan avustaminen sekä
lasten vanhempien kanssa asiointi. Toisen vastuuohjaajan kanssa jaetaan kerhon esimiestehtävät sekä
toiminnan suunnitteluun ja organisointiin ja viestintään liittyvät tehtävät.
Työnkuva muotoutuu lopullisesti hakijan kokemuksen ja ammattitaidon mukaan ja se voi sisältää myös mm.
ohjaajien rekrytointia, perehdytystä ja koulutusta sekä yhteyshenkilönä toimimista eri sidosryhmien
suuntaan.
Toivomme sinun olevan ulospäinsuuntautunut, toimeen tarttuva ja vastuuntuntoinen. Olet positiivinen,
kannustava ja jaksat hymyillä kiireenkin keskellä. Meillä pääset vaikuttamaan työsi sisältöön ja
hyödyntämään omia ammatillisia vahvuuksiasi. Tarjoamme lisäkoulutusta mahdollisuuksien ja tarpeen
mukaan.
Odotamme sinulta soveltuvaa koulutusta sekä useamman vuoden työkokemusta koululaisten
iltapäivätoiminnasta ja vastuuohjaajana toimimisesta. Hyvät organisointitaidot, oma-aloitteisuus, taito
työskennellä itsenäisesti, hyvä paineensietokyky sekä nopea päätöksentekokyky ovat koordinaattorilta
vaadittavia ominaisuuksia. Perus it-taidot ovat edellytys tehtävien hoitamiselle.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 20.5. mennessä sähköpostitse osoitteeseen
kati.nieminen@musiikkikouludemo.fi. Kerrothan hakemuksessasi miksi sinä olisit meille paras
iltapäivätoiminnan koordinaattori. Hakemuksiin on liitettävä ansioluettelo. Voit myös liittää hakemukseen
lyhyen esittelyvideon itsestäsi (max. 2 min).
Kutsumme sopivat hakijat haastatteluun mahdollisesti jo hakuaikana. Paikka voidaan täyttää heti sopivan
hakijan löydyttyä.
Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat lisätietoja.
Kati Nieminen
0400 499 722
kati.nieminen@musiikkikouludemo.fi

