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Hakijat

Selostus asiasta

Nurmeksen kaupunki on hakenut kiinteistönhoitajaa vakituiseen
työsuhteeseen.
Kiinteistönhoitajan tehtävän hakuaika päättyi 11.3.2019.
Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, kaupungin internet –sivuilla
ja mol.fi –sivustolla.
Kiinteistönhoitajan tehtävää haki viisitoista henkilöä, joista
valitsijaryhmä kutsui neljä haastatteluun. Kaksi kutsutuista ei
saapunut haastatteluun.
Palkkaus on TS –sopimuksen mukainen. Valittavan on toimitettava
hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Päätös ja
sen perustelut

Valitsen kiinteistönhoitajan tehtävään 13.5.2019 alkaen
kiinteistönhoitaja Teemu Timosen.
Hakemusasiakirjojen, haastattelujen ja niistä tehdyn
kokonaisarvioinnin perusteella valitsijaryhmä piti yksimielisesti
kiinteistönhoitajan tehtävään sopivimpana kiinteistönhoitaja Teemu
Timosta.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 25 § toimialajohtaja, toimivalta kohta 6.

Allekirjoitus

Tekninen johtaja

Pasi Parkkinen

Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Kaupunkirakennelautakunta
Oikaisuvaatimusviranomaisten katu- ja postiosoitteet:
Nurmeksen kaupunginhallitus, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
Hyvinvointilautakunta, Kötsintie 2, 75500 Nurmes
Kaupunkirakennelautakunta, Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes

Puhelin: 04010 45000 vaihde
Faksi: 020 601 1932, sähköposti: kirjaamo@nurmes.fi
Oikaisuvaatimusaika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Päätös julkaistu tietoverkossa nurmes.fi

Päivämäärä

Tiedoksianto
asianosaiselle

Päätös on
[ X ] lähetetty tiedoksi sähköpostitse 10.5.2019
[ ] luovutettu asianosaiselle

10.5.2019

Asianosainen:
Paikka, päiväys ja tiedoksiantajan allekirjoitus

Nurmes 10.5.2019
______________________________________________________________________________________________

Vastaanottajan allekirjoitus (jos luovutettu)
______________________________________________________________

Muu tiedoksianto

- laillisuusvalvonta

Lisätietoja

Isännöitsijä Harry Herranen

