Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry ilmoittaa
haettavaksi määräaikaisen suunnittelijaopettajan toimen 1.8.2023– 31.5.2024
Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu järjestää taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän
opetusta ja varhaisiän kuvataidekasvatusta 4–21-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lisäksi koulu
osallistuu toimialueensa taidekasvatustoimintaan kuten Harrastamisen Suomen malli, 5 x 2 opetus,
kesäkurssit, yleisötyöpajat, perhekurssit. Kuvataidekoulu järjestää opetusta kolmessa toimipisteessä
Itä-Pakilassa, Malmilla ja Kannelmäessä. Opetusta tarjotaan kuutena päivänä viikossa maanantaista
lauantaihin. Satunnaisesti toimintaa järjestetään myös sunnuntaisin. Koulussa on n. 500 oppilasta.
Kuvataidekoulua ylläpitää Pohjois-Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry.
Työaika
Suunnittelijaopettajan työaika on 930 työtuntia vuodessa sisältäen opetusta ja muuta työtä.
Opetusvelvollisuus voi vaihdella lukuvuoden aikana, keskimäärin arviolta 8–12 opetustuntia viikossa.
Työaika on vähintään 38 viikkoa vuodessa. Palkka neuvotellaan valintaprosessin yhteydessä.
Halutessasi voit esittää hakemuksessa palkkatoiveen ja kertoa, mikäli se on neuvoteltavissa.
Työtehtävät
Suunnittelijaopettajan tehtäviin kuuluu opetustyön lisäksi koulun toiminnan kehittäminen
yhteistyössä rehtorin kanssa mm. seuraavasti:
• Hankkeiden suunnittelu, rahoituksen hakeminen ja raportointi
• Opetussuunnitelman ja arvioinnin kehittämistyö
• Taiteiden välisen opetuksen ja yhteistyön kehittäminen
• Työturvallisuuden ja työsuojelun suunnittelu sekä seuranta
• Yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen ja toteutuksen seuranta
• Harrastamisen Suomen mallin ryhmien koordinointi ja logistiikka
• Some-näkyvyyden edistäminen ja kotisivujen kehittäminen
• Malmin toimipisteen yhteistyöverkostoista, varastoista ja järjestyksestä vastaaminen
• Järjestely, kuljetukset, materiaalitilaukset, -hankinnat sekä muut juoksevat asiat
Edellytykset
• Kuvataidealan ylempi korkeakoulututkinto ja pedagoginen ammattitaito
• Työkokemus johtavan opettajan, suunnittelijaopettajan, apulaisrehtorin tai vastaavista
työtehtävistä
• Ajokortti ja mahdollisuus käyttää omaa autoa työtehtävien hoitamisessa
• Hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, mielellään myös englannin ja ruotsin
• Hyvät viestintätaidot ja some-kokemus
• Kokemusta kotisivujen päivittämisestä ja luomisesta
• Toimen täyttämisen vähimmäisedellytys: asetus 986/1998, 19 §
• Seuraavien ohjelmistojen hallinta:
• Adobe Creative Cloud ohjelmat (vähintään Photoshop, Indesign, Premiere)
• Microsoftin Office ohjelmat (ainakin Word, Excel, Power Point)
• Yleisimpien kuva-appien hallinta kuten Adobe Fresco, iStopmotion, Procreate, iMovie
• Hakijalle katsotaan eduksi, jos hänellä on kokemusta Eepos-järjestelmän käytöstä.
Odotamme
Yhteistyökykyä, joustavuutta ja ennakkoluulotonta asennetta kaikenlaisissa työtehtävissä.
Hakemus toimitetaan 14.10.2022 mennessä liitteineen sähköpostiin
suunnittelijaopettaja@gmail.com
Mahdolliset tiedustelut vain puhelinaikoina:
ma 3.10.
klo 13–14
ke 5.10.
klo 13–14
ma 10.10.
klo 13–14
ke 12.10.
klo 13–14
rehtori Heidi Romo 0401341939

www.kuviskoulu.fi https://www.instagram.com/pohkuvis/
https://www.facebook.com/Pohjois-Helsingin-kuvataidekoulu-299492203429994

