Haemme Lasten Kesä ry:n Hauhon
Lomakeskuksen leireille kesäksi 2023
VASTAAVAA LEIRINJOHTAJAA sekä KAHTA LEIRINJOHTAJAA
Leirinjohtajat vastaavat tiiminä kesäleirien päivittäisestä sujumisesta. Leirinjohtajien vastuulla on kesän
aikana noin 700 leiriläistä sekä kesän leiriohjaajatiimi. Vastaava leirinjohtaja toimii kesäleireillä ohjaajien ja
leirinjohtajien esihenkilönä sekä työnantajan edustajana. Leirinjohtaja toimii leireillä ohjaajien esihenkilönä
sekä työnantajan edustajana.
Työtehtävät
Leirinjohtajien työ on monipuolista ja työpäivät ovat vaihtelevia. Työpäivään kuuluu niin hallinnollisista töistä
huolehtiminen kuin lasten kanssa hassuttelu. Työyhteisö on tiivis ja ammatillisesti monipuolinen.
Leirinjohtajien keskeisimmät työtehtävät leirikauden aikana ovat:
-vastata leirien järjestämisestä kokonaisuutena
-vastata leirien budjetista sekä hankinnoista
-toimia esihenkilöinä sekä työnantajan edustajina leiriohjaajille
-toimia yhteyshenkilönä ja järjestön edustajina leiriläisten huoltajille.
Tehtävän hoitamiseen kuuluu myös hallinnollisia työtehtäviä. Työ tapahtuu leirikaudella Lasten Kesä ry:n
omistamassa Hauhon Lomakeskuksessa Hämeenlinnassa. Kevään ennakkosuunnittelutyö sekä syksyn
viimeistelyt toteutetaan Lomakeskuksella, yhdistyksen toimistolla Helsingissä, työntekijän itse valitsemassa
paikassa tai muualla työn suhteen tarpeelliseksi katsotussa paikassa.
Työsuhde:
Työsuhde on määräaikainen 29.5.-2.8.2023.
Palkkaus:
Palkkaus on kaikissa tehtävissä yksityisen sosiaalipalvelualan TES:n palkkaryhmän G24E mukainen.
Vastaavan leirinjohtajan palkka on 2751,96 € / kk + ilta-, yö- ja lauantailisät sekä lomakorvaus.
Leirinjohtajan palkka on 2620,92 € / kk + ilta-, yö- ja lauantailisät sekä lomakorvaus. Tuntipalkka
lomakorvauksella on 17,53€
Kevään aikana tehdystä ennakkosuunnittelutyöstä (mm. rekrytointi, leirien suunnittelu, tutustumispäivien
suunnittelu ja toteutus, koulutus- ja suunnittelupäivien valmistelu, leiritarvikkeiden hankinta,
työvuorosuunnittelu yhdessä toimiston kanssa) maksetaan vastaavalle leirinjohtajalle sekä molemmille
leirinjohtajille kertakorvauksena 1200,00 €. Lähitapaamisia on lomatoiminnanjohtajan kanssa muutamia
kevään aikana, lisäksi leirinjohtajilla on mahdollisuus tavata itsenäisesti.
Leirien jälkeen tehtävästä viimeistelytyöstä (mm. loppuraportti, palautepäivien suunnittelu ja toteutus,
johtokunnan kokoukseen osallistuminen) maksetaan vastaavalle leirinjohtajalle sekä molemmille
leirinjohtajille 300,00 € syksyllä 2023.
Lisäksi korvataan oman puhelimen käytöstä 0,40 €/työpäivä tammi-lokakuussa 2022. Korvaus maksetaan
muun palkan yhteydessä. Mikäli työntekijä asuu Lomakeskuksella, peritään täysihoidosta Verohallinnon
vuosittain vahvistamaa täysihoitokorvausta ravinnosta, valosta ja lämmöstä (vuonna 2022: 532,00 €/kk).

Hakuehdot
Tehtävään valitulta vaaditaan hyviä ihmissuhde- sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta ja
kokonaisuuksien hahmottamiskykyä sekä kokemusta erilaisten lasten kohtaamisesta. Luova
ongelmanratkaisukyky, joustavuus, järjestelmällisyys, sosiaalisen median hallinta sekä tiedonhankinta- ja
käsittelytaidot ovat eduksi. Toivomme hakijalta kokemusta tiiminvetotehtävistä joko työkokemuksen tai
opiskelujen kautta. Arvostamme erityisesti aiempaa työskentelyä Lasten Kesän leiritoiminnassa. Tärkeintä on
hakijan motivaatio, sillä kaikkiin työtehtäviin tarjotaan perehdytys!

Haku
Hakuaika kaikkiin tehtäviin päättyy maanantaina 21.11.2022 klo 12.00.
Vapaamuotoiset hakemukset mahdollisine liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen
kaisa.kyro@lastenkesa.fi hakuajan loppuun mennessä. Kerro hakemuksessa haetko ensisijaisesti vastaavaksi
leirinjohtajaksi vai leirinjohtajaksi. Mahdolliset haastattelut toteutetaan etäyhteyksin viikoilla 47 ja 48 ja
ajankohta sovitaan hakijan kanssa.
Hakijoille ilmoitetaan valinnasta 8.12.2022 alkaen. Ensimmäinen tapaaminen johtisten ja
lomatoiminnanjohtajan kanssa pidetään vielä ennen joulua.
Lisätietoa: Lomatoiminnanjohtaja Kaisa Kyrö,
050 5016636 tai kaisa.kyro@lastenkesa.fi

