Asiakasohjaajan virka
Tehtävänkuvaus:
Meidän huipputiimi etsii osaavaa ja innovatiivista loistotyyppiä. Oletko se juuri Sinä?
Haemme asiakasohjaajaa Ikäihmisten avopalveluihin vakituiseen virkasuhteeseen. Viran
kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja/tai terveydenhuollon AMK-tutkinto sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015 tai 559/1994) mukainen laillistus.
Asiakasohjaaja kuuluu asiakasohjauksen tiimiin ja Ikäihmisten avopalveluiden johtoryhmään.
Asiakasohjaajan tehtävänä on arvioida laaja-alaisesti ikääntyneen asiakkaan palvelutarvetta ja
toimintakykyä huomioiden asiakkaan voimavarat, yksilölliset tarpeet, toiveet, tavoitteet ja
palveluille asetetut myöntämisperusteet. Monialaista verkostoa hyödyntäen asiakasohjaaja
järjestää asiakkaalle palvelukokonaisuuden oikea-aikaisesti ja tekee viranhaltijapäätökset.
Asiakasohjaaja koordinoi asiakkaan palvelukokonaisuutta koko asiakaspolun ajan.
Arvostamme iloista ja positiivista työskentelyotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja,
sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisukykyä sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn.
Työssä on hyötyä erityisesti aiemmasta kokemuksesta ikääntyneiden asiakasohjauksesta,
vanhuspalvelujen ja kotihoidon tuntemuksesta ja perehtyneisyydestä RAI-toimintakyvyn arviontiin.
Ratkaisukeskeinen työskentely ja joustavuus ovat tärkeitä tekijöitä tehtävän menestyksekkäässä
hoitamisessa. Työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.
Tarjoamme Sinulle monipuolisen ja mielenkiintoisen työn sekä mukavan ja avuliaan työyhteisön.
Meillä on yhdessä tekemisen meininki. Työn sujuvuuden mahdollistavat asianmukaiset työvälineet,
oma työhuone ja liukuva työaika. Työntekijällä on mahdollista osallistua työnohjaukseen.
Sastamalan kaupunki on savuton työpaikka.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Luottotiedot
tarkastetaan. Koeaika on 6 kk. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä Sastamalan
kaupungin työterveyshuollon antama työhön sopivuuslausunto. Tehtävän palkkaus ja muut ehdot
määräytyvät KVTES:n mukaan.
Meillä on tällä hetkellä voimassa kampanja, jonka perusteella Sotesiin töihin tuleva saa kaupungin
vuokra-asunnon vuokrasta 25 % alennusta puolen vuoden ajan. Etu koskee vain uusia
vuokrasopimuksia.
Työhakemuksen voi toimittaa 24.9.2021 mennessä postitse osoitteeseen: Sastamalan seudun
sosiaali- ja terveyspalvelut, PL 23, 38201 SASTAMALA. Kuoreen merkintä: Hakemus.
Lisätietojen antajat:
Lisätietoja antaa kotihoitojohtaja Mari Ollinpoika puh. 040 679 2515 tai
mari.ollinpoika@sastamala.fi
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Työnantaja: Sastamalan kaupunki
Kunta: Sastamala
Työnantajakuvaus:
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut (Sotesi) tuottaa vastuukuntana Sastamalan sekä
Punkalaitumen kunnan yhteensä n. 27 000 asukkaalle kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon
peruspalvelut. Tämän lisäksi tuotamme ympäristöterveydenhuollon palvelut myös Ikaalisten ja
Parkanon kaupungeille sekä Kihniön kunnalle. Meitä ammattilaisia on Sotesissa yli 700.
Ikäihmisten avopalveluissa vakituisia työntekijöitä on noin 170. Tuotamme kotihoidon lisäksi mm.
päivätoimintaa, jaksohoitoa, asiakasohjausta ja yhteisöllistä asumista. Käytämme mobiilikirjaamista,
kehitämme etähoivapalveluita ja otamme käyttöön erilaisia teknologisia ratkaisuja tukemaan
kotona asumista.
Internet linkki:
www.sotesi.fi
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