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Asia

Kirjastovirkailijan toimen (4020) täyttäminen

Asiaseloste

Forssan kaupunki julisti 28.11.2017 haettavaksi kirjastovirkailijan
(lasten ja nuorten kirjastopalvelut) toimen. Hakuilmoitus julkaistiin
kaupungin ilmoitustaululla, työvoimahallinnon ja Forssan kaupungin
internetsivuilla. Hakuaika päättyi 12.12.2017 klo 15.00.
Toimea haki määräaikaan mennessä 11 henkilöä. Kelpoisuusehdot
täyttävistä hakijoista (8 henkilöä) kutsuttiin haastatteluun kaksi henkilöä: Seija Laakso ja Maija Pietilä. Haastattelut tehtiin
18.-19.12.2017. Haastattelijoina toimivat kirjastotoimenjohtaja Maarit
Järveläinen ja osastonjohtaja Marika Arvo.
Haastatelluista Maija Pietilällä on kokonaisuutena arvioiden monipuolisempi käytännön kokemus lasten ja nuorten kirjastotyöstä, kun
huomioidaan myös monilukutaidon tukemiseen, sosiaalisen median
käyttöön ja pelitoimintaan liittyvät työtehtävät.
Kirjastotoimenjohtaja esittää, että tehtävään valitaan Maija Pietilä.

Päätös

Kirjastotoimenjohtajan esityksen perusteella valitsen
kirjastovirkailijan (lasten ja nuorten kirjastopalvelut) toimeen (4020)
1.1.2018 alkaen Maija Pietilän. Valitun tulee toimittaa hyväksyttävä
todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.
Koeaika on neljä kuukautta.

Päätöksen peruste

Kaupunginhallitus 11.9.2017 § 265
Hallintosääntö 6 luku § 42

Muutoksenhakuohje

Liitteenä

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

Päätös julkaistu yleiseen tietoverkkoon 5.1.2018

Päiväys ja allekirjoitus
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MUUTOKSENHAKU
Oikaisuvaatimus
Tästä päätöksestä saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kaupungin jäsen.
Oikaisuvaatimus tehdään Forssan kaupungin sivistys- ja tulevaisuuslautakunnalle.
Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista,
sitä päivää lukuun ottamatta.
Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä
(7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä.
Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Sähköpostina lähetetty päätös on saatu tiedoksi sähköpostin lähetyspäivänä.
Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava
oikaisuvaatimus.
Yhteystiedot:
käyntiosoite
postiosoite
puhelinvaihde
faksi
sähköposti
toimisto avoinna

Turuntie 18, Forssa
PL 62, 30101 Forssa
03 41411
03 4141 5505
sivistyspalvelut@forssa.fi
ma klo 9-16 ja ti-pe klo 9-15

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi
______________________________________________________
(päiväys ja tiedoksiantaja)
Päätös on luovutettu asianosaiselle
______________________________________________________
(päiväys ja tiedoksiantajan sekä vastaanottajan allekirjoitukset)
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi
- saantitodistuksin ( )
- haastemiehen välityksellä ( )

