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Hieman alle 7200 asukkaan kaupungissa on helppo elää mukavan vilkasta, mutkatonta
arkea. Kemijärvi tarjoaa erinomaiset harrastusmahdollisuudet koko perheelle muuallakin kuin
luonnossa, uimahallista ja jäähallista kulttuurikeskukseen ja musiikkiopistoon. Opiskellakin
voi ylioppilaaksi tai ammattiin asti.
Jos jostain syystä tulee tarve käydä etelämmässä, pääset suoralla junayhteydellä sujuvasti
Helsinkiin asti ja takaisin. Autoa sen sijaan et täällä asuessasi välttämättä tarvitse, sillä
pienen kaupungin keskustassa monipuoliset palvelut ovat kävelymatkan päässä. Jos
kuitenkin autoilet, työmatkojasi tai kauppareissujasi eivät ruuhkajonot rasita.
Elämänlaatua parantaa sekin, että Kemijärvellä kaikki mitä tulee ei mene asumiseen, vaan
rahaa jää myös elämiseen – ja silti täällä on mahdollista asua ruuhka-Suomea väljemmin.
Omannäköisen onnentunteen täyttämää elämää nyt tarjolla
SAIRAANHOITAJALLE
25.11.2021 alkaen. Tehtävän sijoituspaikkana palvelussuhteen alkaessa on perhe- ja
mielenterveysklinikka.
Sairaanhoitajan toimenkuvaan kuuluu vastata omalta osaltaan päihde- ja
mielenterveysasiakkaiden hoidosta. Työhön kuuluu sairaanhoitajan vastaanottotyö,
arviointikotikäynti eri asiantuntijoiden työparina sekä yhteistyö eri tahojen kanssa.
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan. Valinnassa
noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Kemijärven kaupunki on
savuton.
Tehtävän kelpoisuusehdot määräytyvät asetus (559/94) terveydenhuollon ammattihenkilöistä
mukaisesti. Arvostamme aikaisempaa työkokemusta mielenterveys- ja päihdealan parissa
tehdystä työstä. Eduksi katsotaan kiinnostus ja suuntautuminen mielenterveys- ja päihdealan
tehtäviin. Tehtävässä edellytetään kykyä itsenäiseen työhön, oma-aloitteellisuutta,
asiakaspalvelutaitoja, kärsivällisyyttä sekä yhteistyökykyä, joustavuutta ja kiinnostusta
toiminnan kehittämiseen.
Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valitsemisesta toimitettava hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemuksia ei palauteta.
Hakemus toimitetaan 22.10.2021 klo 15 mennessä Kuntarekryyn (työavain 386629) tai
Kemijärven kaupungin kirjaamon osoitteeseen Kemijärven kaupungin kirjaamo, PL 5, 98101
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Kemijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi. Kuoreen tai sähköpostin
osoitekenttään merkintä SAIRAANHOITAJA PEMI.
Ensisijaisesti toivomme hakemusta Kuntarekryyn, www.kuntarekry.fi.
Käytämme kaupunginhallituksen päätöksen 22.2.2021 § 63 mukaisesti anonyymiä
rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä
vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä,
äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot
eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin
tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen.
Lisätietoja antaa Tuula Valkola osastonhoitaja, p. 040 139 8228 tai
tuula.valkola@kemijarvi.fi.
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