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Vireillepanija

Rehtori Ari Anttila

Asia

Äidinkielen ja historian tuntiopettajan määräaikainen tehtävä
ajalle 8.1.-2.6.2018

Selostus asiasta

Metsäkylän Yhtenäiskoululla oli haettavana äidinkielen ja
historian tuntiopettajan määräaikainen tehtävä ajalle
8.1.-2.6.2018 Ylöjärven kaupungin rekrytointiohjelmassa
Kuntarekry.fi:ssä ja työvoimapalveluiden sivuilla (te-palvelut.fi).
Hakijoita oli 5. Hakemusasiakirjoihin voi tutustua Metsäkylän
Yhtenäiskoululla.

Haastattelut

Rehtori Ari Anttila ja apulaisrehtori Marjo Karttimo haastattelivat Metsäkylän Yhtenäiskoululla 22.12.2017 kaksi hakijaa.
Opintosuoritusten, työkokemuksen, työstä saadun palautteen ja haastattelun sekä näistä muodostetun kokonaisarvion perusteella nousee hakijoista etusijalle FM Laura Rasi.

Perustelut

Hallintosääntö 65 §

Päätös
1.
2.
3.

Päiväys ja allekirjoitus

Valitsen äidinkielen ja historian tuntiopettajan määräaikaiseen tehtävään ajalle 8.1.-2.6.2018 FM Laura Rasin
kahden kuukauden koeajalla.
Vahvistan Laura Rasin tehtäväkohtaisen
peruspalkan OVTES:n hinnoittelukohdan 40307038
mukaan.
Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä voimassa oleva rikostaustaote (laki 504/2002).
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Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Ylöjärven sivistyslautakunnalle postitse
(PL 22, 33471 Ylöjärvi) tai sähköisesti (kirjaamo@ylojarvi.fi).
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä ja 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä.
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi,
ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai
muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä klo 15.00 mennessä riippumatta siitä,
toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

Julkisesti nähtävänä
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