
HAKUKUULUTUS:

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (SAMO) hakee liikuntasihteeriä 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on AMK-laissa määritelty julkisoikeudellinen yhtei-
sö, joka tarjoaa palveluita ja järjestää toimintaa yli 3000 jäsenelleen sekä edustaa kaikkia Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun noin 4800 opiskelijaa ja valvoo heidän etujaan. Liikuntapalvelut ovat tärkeä 
osa opiskelijakunnan roolia ja tehtäväkenttää SeAMK:ssa.

SeAMK on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM) avustuksen yhteistyössä SAMOn kanssa 
toteutettavaan ”Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointipassin suunnittelu ja toteuttaminen sekä lii-
kunnan palveluketjun kehittäminen” –hankkeeseen. 

Hankkeen tavoitteet:
 → Kehittää ja ottaa käyttöön hyvinvointipassi, jonka opiskelija voi suorittaa vapaavalintaisiin  

opintoihin kuuluvana opintojaksona. Passi pilotoidaan SeAMKissa ja levitetään valtakunnalliseen 
käyttöön.

 → Kehittää liikunnan palveluketjumallia, jonka avulla ohjataan vähän liikkuvia opiskelijoita ja henki-
lökuntaa liikunnan ja terveydenhuollon palvelujen pariin

 → Lisätä liikuntaa työ- ja opiskelupäivän aikana ja kehittää liikunnan mahdollistavaa oppimisym-
päristöä 

Hankesuunnitelma on tehty vuosille 2018-2020 ja OKM:n rahoitus on vallitsevan käytännön mukaan 
tässä vaiheessa myönnetty ensimmäiselle vuodelle 2018.

Työtehtävän kuvaus:
Liikuntasihteerinä vastaat liikuntahankkeen käytännön toteutuksen suunnittelusta ja toimeen-
panosta sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan liikuntapalvelujen kehittämisestä SeAMKissa.  
Suurimman osan työajasta toimit hankkeen parissa, mutta osallistut myös SAMOn normaalin liikun-
tatoiminnan organisointiin.

Työskentelet tiiviissä yhteistyössä SeAMKin, Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL), terveydenhuollon  
ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankkeen projektipäällikkö nimetään SeAMKin henkilö-
kunnasta ja hanketta koordinoi yhteistyötahoja edustava ohjausryhmä.

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan työnkuvan liikunnan ja hyvinvoinnin parissa rennossa ja nuo-
rekkaassa työyhteisössä sekä mahdollisuuden luoda uutta, kehittää ja verkostoitua.

Edellytämme vahvaa liikunnallista osaamista ja/tai harrastuneisuutta ja kokonaisvaltaista käsitystä  
hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi edellytämme korkeakouluopintoja, hyvää suomen  
ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä Office-ohjelmien hallintaa. Työssä vaaditaan  
itsenäistä ja innovatiivista otetta sekä hyviä yhteistyö- ja organisointitaitoja.

Eduksi laskemme viestinnän ja sosiaalisen median taidot, aikaisemman soveltuvan työkokemuksen, 
kokemuksen hanketoiminnasta ja ammattikorkeakoulutuntemuksen.
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Työsuhteen kesto:
Työ alkaa 7.5.2018 tai sopimuksen mukaan. Hankerahoituksesta johtuen työsuhde on tässä vaiheessa 
määräaikainen 31.3.2019 saakka. Jatkorahoituksen varmistuessa työsuhdetta on mahdollista jatkaa.

Työpaikan sijainti:
Ensisijainen työpiste on opiskelijakunnan toimisto SeAMKin päärakennuksessa Frami F:ssä 
Seinäjoella.

Työehdot, työaika ja palkkaus:
Työsuhteessa noudatetaan opiskelijakuntien työehtosopimusta. Työaika on 37,5h viikossa. 
Peruspalkka TES:n III luokan mukaan n. 1971€/kk.

Hakeminen:
Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot toimitetaan opiskelijakunnan pääsihteerille 
sähköpostitse osoitteella: paasihteeri.samo@seamk.fi
Viestin otsikoksi ”Liikuntasihteeri / oma nimi”. Liitteiden tulee olla pdf-muodossa ja ne on suotavaa 
nimetä omalla nimellä. 

Hakuaika:
Hakuaika päättyy maanantaina 23.4.2018 klo 12.00. 
Mahdolliset haastattelut pyritään toteuttamaan nopealla aikataululla.

Lisätiedot:
Pääsihteeri Kimmo Niemi      paasihteeri.samo@seamk.fi / 040 546 1777
Hallituksen liikuntavastaava Jere Lehtilä    liikunta.samo@seamk.fi / 040 849 2799
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