
DAGHEMSFÖRESTÅNDARE, tillsvidare anställning

Vi söker en DAGHEMSFÖRESTÅNDARE med första placering Slottebo daghem/förskola i

Kronoby. Tjänsten tillsätts från 3.8.2018 med fyra månaders prövotid. Föreståndarens

ansvarsområde är den småbarnspedagogiska verksamheten och förskoleundervisningen i Slottebo

samt i friluftsdaghemmet. Som föreståndare leder du enheternas verksamhet, vilket innebär ledning

och utveckling av verksamhetsformerna både administrativt, pedagogiskt och ekonomiskt inom

ansvarsområdet. Arbetstiden är 50 % i barngrupp och 50 % administrativ (38,75h/vecka).

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och

arbetskollektivavtalet, AKTA.

Behörighet enligt L 272/2005 eller pedagogie magister examen (innehållande småbarnspedagogik och

förskolepedagogik) samt tillräcklig arbetserfarenhet. Vi förutsätter god ledarförmåga och goda

referenser samt personliga kvalifikationer. Kommunen är tvåspråkig, med förvaltningsspråk svenska.

Enligt kommunens språkstadga krävs god förmåga att i tal och skrift använda både det svenska och

finska språket.

Daghemsföreståndaren är en tjänsteinnehavare i ledande ställning som förman för personalen som

leder, utvecklar och ansvarar för verksamheten. I rollen som föreståndare är dina personliga

egenskaper viktiga för att du ska nå framgång.

Vi förutsätter att:

- du har förmåga att skapa förtroende och trygghet samt kunna samarbeta med såväl personal,

vårdnadshavare och barn som med myndigheter

- du som person är flexibel och kan arbeta självständigt samt har en god organisationsförmåga

- du som ledare har ett genuint intresse av att leda ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 4-5.6.2018. Till intervjutillfället önskas 2 skriftliga

referenser samt kopior av betyg och intyg. Den sökande bör i ansökan ge exempel, beskriva och

motivera hur man uppfyller kraven som omnämns angående personliga kvalifikationer.

Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt

L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Ansökan och CV skall lämnas in per e-post till carina.ahlstrom@kronoby.fi senast 28.5.2018 kl.15.00.

Närmare uppgifter ges av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045021.

--------------------------------------------------------------

DAGVÅRDSLEDARE, tidsbunden anställning

Vi söker en vikarie för DAGVÅRDSLEDAREN i Kronobyområdet med första placering Kvarnbo

daghem. Anställningen är för tiden 3.8.2018-31.8.2019 med arbetstid 38,75h/vecka och

administrativa arbetsuppgifter. Dagvårdsledarens ansvarsområde är den småbarnspedagogiska

verksamheten i Kvarnbo och i Lilla My. Som dagvårdsledare leder du enheternas verksamhet, vilket

innebär ledning och utveckling av verksamhetsformerna både administrativt, pedagogiskt och

ekonomiskt inom ansvarsområdet.

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och

arbetskollektivavtalet, AKTA.

Behörighet enligt L 272/2005 eller pedagogie magister examen (innehållande småbarnspedagogik)

samt tillräcklig arbetserfarenhet. Vi förutsätter god ledarförmåga och goda referenser samt personliga



kvalifikationer. Kommunen är tvåspråkig, med förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens

språkstadga krävs god förmåga att i tal och skrift använda både det svenska och finska språket.

Dagvårdsledaren är en tjänsteinnehavare i ledande ställning som förman för personalen som leder,

utvecklar och ansvarar för verksamheten. I rollen som föreståndare är dina personliga egenskaper

viktiga för att du ska nå framgång.

Vi förutsätter att:

- du har förmåga att skapa förtroende och trygghet samt kunna samarbeta med såväl personal,

vårdnadshavare och barn som med myndigheter

- du som person är flexibel och kan arbeta självständigt samt har en god organisationsförmåga

- du som ledare har ett genuint intresse av att leda ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 4-5.6.2018. Till intervjutillfället önskas 2 skriftliga

referenser samt kopior av betyg och intyg. Den sökande bör i ansökan ge exempel, beskriva och

motivera hur man uppfyller kraven som omnämns angående personliga kvalifikationer.

Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt

L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Ansökan och CV skall lämnas in per e-post till carina.ahlstrom@kronoby.fi senast 28.5.2018 kl.15.00.

Närmare uppgifter ges av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045021.

---------------------------------------------------------------

BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE, tillsvidare anställning

Vi söker en BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE med första placering i Jeussen daghem/förskola.

Anställningen är tillsvidare från 3.8.2018 med fyra månaders prövotid. Arbetstiden är 38,75 h/vecka.

Barnträdgårdslärarens ansvarsområde är den småbarnspedagogiska verksamheten och

förskoleundervisningen i Jeussen.

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och

arbetskollektivavtalet, AKTA. Behörighet enligt L 272/2005. Kommunen är tvåspråkig, med

förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs god förmåga att i tal och skrift

använda det svenska språket och god förmåga att i tal använda det finska språket.

Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och samarbetsvillig. Vi förutsätter att du har god

förmåga att arbeta pedagogiskt målinriktat med ett barncentrerat perspektiv.

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 4-5.6.2018. Till intervjutillfället önskas 2 skriftliga

referenser samt kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart

hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Ansökan och CV skall lämnas in per e-post till carina.ahlstrom@kronoby.fi senast 28.5.2018 kl.15.00.

Närmare uppgifter ges av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045021 eller daghemsföreståndare

Solveig Enbacka tfn 040 1965271.

---------------------------------------------------------------



BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE, tillsvidare anställning

Vi söker en BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE med första placering i Sjöglimtens daghem/Daggkåpans

förskola i Terjärv. Anställningen är tillsvidare från 3.8.2018 med fyra månaders prövotid. Arbetstiden

är 38,75 h/vecka.

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och

arbetskollektivavtalet, AKTA. Behörighet enligt L 272/2005. Kommunen är tvåspråkig, med

förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs god förmåga att i tal och skrift

använda det svenska språket och god förmåga att i tal använda det finska språket.

Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och samarbetsvillig. Vi förutsätter att du har god

förmåga att arbeta pedagogiskt målinriktat med ett barncentrerat perspektiv.

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 4-5.6.2018. Till intervjutillfället önskas 2 skriftliga

referenser samt kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart

hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Ansökan och CV skall lämnas in per e-post till carina.ahlstrom@kronoby.fi senast 28.5.2018 kl.15.00.

Närmare uppgifter ges av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045021 eller dagvårdsledare

Susanne Högkvist tfn 050 9130859.

---------------------------------------------------------------

BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE, tillsvidare anställning

Vi söker en BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE med första placering i Solrosens förskola i Nedervetil.

Anställningen är tillsvidare från 3.8.2018 med fyra månaders prövotid. Arbetstiden är 38,75 h/vecka.

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och

arbetskollektivavtalet, AKTA. Behörighet enligt L 272/2005. Kommunen är tvåspråkig, med

förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs god förmåga att i tal och skrift

använda det svenska språket och god förmåga att i tal använda det finska språket.

Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och samarbetsvillig. Vi förutsätter att du har god

förmåga att arbeta pedagogiskt målinriktat med ett barncentrerat perspektiv.

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 4-5.6.2018. Till intervjutillfället önskas 2 skriftliga

referenser samt kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart

hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Ansökan och CV skall lämnas in per e-post till carina.ahlstrom@kronoby.fi senast 28.5.2018 kl.15.00.

Närmare uppgifter ges av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045021 eller dagvårdsledare

Yvonne Rönnqvist tfn 050 9130853.

---------------------------------------------------------------

BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE, tidsbunden anställning

Vi söker en vikarie för BARNTRÄDGÅRDSLÄRAREN med första placering i Kvarnbo daghem i

Kronoby. Anställningen är för tiden 3-8.2018-27.10.2018 med eventuell förlängning.

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och

arbetskollektivavtalet, AKTA. Behörighet enligt L 272/2005. Kommunen är tvåspråkig, med



förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs god förmåga att i tal och skrift

använda det svenska språket och god förmåga att i tal använda det finska språket.

Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och samarbetsvillig. Vi förutsätter att du har god

förmåga att arbeta pedagogiskt målinriktat med ett barncentrerat perspektiv.

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 4-5.6.2018. Till intervjutillfället önskas 2 skriftliga

referenser samt kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart

hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Ansökan och CV skall lämnas in per e-post till carina.ahlstrom@kronoby.fi senast 28.5.2018 kl.15.00.

Närmare uppgifter ges av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045021 eller dagvårdsledare

Veronica Forsén tfn 040 6415986.

---------------------------------------------------------------

BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE, tidsbunden anställning

Vi söker en vikarie för BARNTRÄDGÅRDSLÄRAREN med första placering i Solrosens daghem i

Nedervetil. Anställningen är för tiden 3.8.2018-31.7.2019 med fyra månaders prövotid. Arbetstiden är

38,75 h/vecka.

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och

arbetskollektivavtalet, AKTA. Behörighet enligt L 272/2005. Kommunen är tvåspråkig, med

förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs god förmåga att i tal och skrift

använda det svenska språket och god förmåga att i tal använda det finska språket.

Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och samarbetsvillig. Vi förutsätter att du har god

förmåga att arbeta pedagogiskt målinriktat med ett barncentrerat perspektiv.

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 4-5.6.2018. Till intervjutillfället önskas 2 skriftliga

referenser samt kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart

hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Ansökan och CV skall lämnas in per e-post till carina.ahlstrom@kronoby.fi senast 28.5.2018 kl.15.00.

Närmare uppgifter ges av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045021 eller dagvårdsledare

Yvonne Rönnqvist tfn 050 9130853.

---------------------------------------------------------------

BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE, tidsbunden anställning

Vi söker en vikarie för BARNTRÄDGÅRDSLÄRAREN med första placering i Solrosens daghem i

Nedervetil. Anställningen är för tiden 3.8.2018-6.2.2019. Arbetstiden är 38,75 h/vecka.

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och

arbetskollektivavtalet, AKTA. Behörighet enligt L 272/2005. Kommunen är tvåspråkig, med

förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs god förmåga att i tal och skrift

använda det svenska språket och god förmåga att i tal använda det finska språket.

Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och samarbetsvillig. Vi förutsätter att du har god

förmåga att arbeta pedagogiskt målinriktat med ett barncentrerat perspektiv.



Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 4-5.6.2018. Till intervjutillfället önskas 2 skriftliga

referenser samt kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart

hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Ansökan och CV skall lämnas in per e-post till carina.ahlstrom@kronoby.fi senast 28.5.2018 kl.15.00.

Närmare uppgifter ges av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045021 eller dagvårdsledare

Yvonne Rönnqvist tfn 050 9130853.

---------------------------------------------------------------

BARNSKÖTARE, tidsbunden anställning

Vi söker en BARNSKÖTARE med första placering i Kvarnbo daghem i Kronoby. Anställningen är

för tiden 3.8.2018-31.7.2019 med fyra månaders prövotid. Arbetstiden är 30 h/vecka.

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och

arbetskollektivavtalet, AKTA. Behörighet enligt L 272/2005. Kommunen är tvåspråkig, med

förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs tillräcklig förmåga att i tal använda

det svenska och det finska språket.

Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och samarbetsvillig. Vi förutsätter att du har god

förmåga att se och handleda det lärande barnet.

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 4-5.6.2018. Till intervjutillfället önskas 2 skriftliga

referenser samt kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart

hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Ansökan och CV skall lämnas in per e-post till carina.ahlstrom@kronoby.fi senast 28.5.2018 kl.15.00.

Närmare uppgifter ges av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045021 eller dagvårdsledare

Veronica Forsén tfn 040 6415986.

---------------------------------------------------------------

BARNSKÖTARE, poolbefattning

Vi söker en BARNSKÖTARE som poolvikarie i Kronobyområdet. Vikarien kommer att fungera som

korttidsvikarie i första hand på alla enheter i Kronobyområdet. Anställningen är för tiden 3.8.2018-

31.7.2019 med fyra månaders prövotid. Arbetstiden är 29,06 h/vecka (75%).

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och

arbetskollektivavtalet, AKTA. Behörighet enligt L 272/2005. Kommunen är tvåspråkig, med

förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs tillräcklig förmåga att i tal använda

det svenska och det finska språket.

Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete och är flexibel, strukturerad och ansvarstagande. Vi

förutsätter att du är samarbetsvillig och har god förmåga att anpassa dig till olika arbetsteam i flera

enheter.

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 4-5.6.2018. Till intervjutillfället önskas 2 skriftliga

referenser samt kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart

hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Ansökan och CV skall lämnas in per e-post till carina.ahlstrom@kronoby.fi senast 28.5.2018 kl.15.00.



Närmare uppgifter ges av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045021 eller dagvårdsledare

Veronica Forsén tfn 040 6415986.

---------------------------------------------------------------

BARNSKÖTARE, poolbefattning

Vi söker en BARNSKÖTARE som poolvikarie i Nedervetilområdet. Vikarien kommer att fungera som

korttidsvikarie i första hand på alla enheter i Nedervetilområdet. Anställningen är för tiden 3.8.2018-

31.7.2019 med fyra månaders prövotid. Arbetstiden är 29,06 h/vecka (75%).

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och

arbetskollektivavtalet, AKTA. Behörighet enligt L 272/2005. Kommunen är tvåspråkig, med

förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs tillräcklig förmåga att i tal använda

det svenska och det finska språket.

Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete och är flexibel, strukturerad och ansvarstagande. Vi

förutsätter att du är samarbetsvillig och har god förmåga att anpassa dig till olika arbetsteam i flera

enheter.

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 4-5.6.2018. Till intervjutillfället önskas 2 skriftliga

referenser samt kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart

hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Ansökan och CV skall lämnas in per e-post till carina.ahlstrom@kronoby.fi senast 28.5.2018 kl.15.00.

Närmare uppgifter ges av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045021 eller dagvårdsledare

Yvonne Rönnqvist tfn 050 9130853.

---------------------------------------------------------------

BARNSKÖTARE, poolbefattning

Vi söker en BARNSKÖTARE som poolvikarie i Terjärvområdet. Vikarien kommer att fungera som

korttidsvikarie i första hand på alla enheter i Terjärvområdet. Anställningen är för tiden 3.8.2018-

31.7.2019 med fyra månaders prövotid. Arbetstiden är 29,06 h/vecka (75%).

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och

arbetskollektivavtalet, AKTA. Behörighet enligt L 272/2005. Kommunen är tvåspråkig, med

förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs tillräcklig förmåga att i tal använda

det svenska och det finska språket.

Vi söker dig som vill ha ett omväxlande arbete och är flexibel, strukturerad och ansvarstagande. Vi

förutsätter att du är samarbetsvillig och har god förmåga att anpassa dig till olika arbetsteam i flera

enheter.

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 4-5.6.2018. Till intervjutillfället önskas 2 skriftliga

referenser samt kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart

hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Ansökan och CV skall lämnas in per e-post till carina.ahlstrom@kronoby.fi senast 28.5.2018 kl.15.00.

Närmare uppgifter ges av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045021 eller dagvårdsledare

Susanne Högkvist tfn 050 9130859.

---------------------------------------------------------------



Assistent, tidsbunden anställning

Vi söker en ASSISTENT med första placering Kvarnbo daghem i Kronoby. Anställningen är deltid

och anställningen tillträds enligt överenskommelse.

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och

arbetskollektivavtalet, AKTA. Behörighet skolgångsbiträdesexamen eller motsvarande examen och

personliga kvalifikationer. Kommunen är tvåspråkig, med förvaltningsspråk svenska. Enligt

kommunens språkstadga krävs tillräcklig förmåga att i tal använda det svenska och det finska språket.

Vi söker dig som är flexibel, strukturerad och ansvarstagande. Vi förutsätter att du är samarbetsvillig

och har god förmåga att handleda barn med särskilda behov.

Sökande bör bereda sig på intervju, preliminärt 4-5.6.2018. Till intervjutillfället önskas 2 skriftliga

referenser samt kopior av betyg och intyg. Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart

hälsointyg samt straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

Ansökan och CV skall lämnas in per e-post till carina.ahlstrom@kronoby.fi senast 28.5.2018 kl.15.00.

Närmare uppgifter ges av dagvårdschef Carina Ahlström tfn 050 3045021 eller dagvårdsledare

Veronica Forsén tfn 040 6415986.

---------------------------------------------------------------


