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Osa-aikaisen ruokapalvelutyöntekijän tehtävän täyttäminen
Asianosainen

Hakijat

Selostus asiasta

Ruokapalvelutyöntekijän vakinainen, osa-aikainen tehtävä julistettiin
haettavaksi 29.4.2019 Kuntarekry.fi:ssä, te-toimiston sivuilla
mol.fi:ssä ja yleisessä tietoverkossa www.nurmes.fi:ssä. Hakuaika
päättyi 17.5.2019.
Kelpoisuusehtona tehtävään on suutalouskokin koulutus tai muu
soveltuva ravintola- ja catering-alan koulutus. Eduksi katsotaan
kokemus erilaisista ruokapalveluissa tehtävistä töistä, koska
tehtävään kuuluu työnkiertoa ja työskentelyä ruokapalvelun eri
yksiköissä.
Lisäksi hakijalta on toivottu joustavuutta, kehittävää ja aktiivista
työotetta sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja
asiakaspalvelutaitoja, atk –järjestelmien hallintaa, tuntemusta
erityisruokavalioista sekä kiinnostusta itsensä ja oman työnsä
kehittämiseen.
Määräaikaan mennessä tehtävään haki kuusi henkilöä, joista
haastateltiin kolme hakijaa. Ruokapalvelupäällikkö sekä yksi
ruokapalvelutyöntekijä suorittivat haastattelut 27.5.2019.
Hakemusten ja haastatteluissa tehdyn kokonaisarvioinnin
perusteella haastattelijoiden yhteinen näkemys oli, että
ruokapalvelutyöntekijän tehtävään soveltuvin on Ruut Tiainen ja
hänen kieltäytymisensä varalta Anne Tuovinen.
Perustelut: kelpoisuus haettavaan tehtävään, työkokemus sekä
haastattelussa ja aikaisemmassa määräaikaisessa tehtävässä
osoitetut tiedot, taidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet.

Päätös ja
sen perustelut

Päätän ottaa ruokapalvelutyöntekijän vakinaiseen tehtävään Ruut
Tiaisen ja hänen kieltäytymisensä varalle Anne Tuovisen em.
perustein.
Lisäksi päätän:
1. Työaika on 25 tuntia/viikko
2. Tehtävän palkkaus on TVA:n tehtävä nro 3122
(ruokapalvelutyöntekijä, palvelukeittiö) mukainen, KVTES

3. valitun tulee toimittaa ennen tehtävän vastaanottamista
hyväksyttävä lääkärintodistus soveltuvuudestaan tehtävään. Hänen
tulee esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämiseksi annetun lain 5004/2002 perusteella vaadittava
rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksi
saamisesta.
Ruokapalvelutyöntekijän sijoituspaikka on ruokapalvelut-tulosalue.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 25 § toimialan johtajan toimivalta kohta 6
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Vs. hallintojohtaja

Anne Korhonen

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:

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

Puhelin: 04010 45000 vaihde
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.
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