Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on luterilainen herätysliike ja lähetysjärjestö.
Kutsumuksemme on viedä evankeliumi kaikille ihmisille ja kansoille. Kansanlähetys toimii
Suomessa ja Ruotsissa 18 piirijärjestön kautta yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.
Kansanlähetyksen
63
lähetystyöntekijää
palvelevat
15
eri
maassa
raamatunkäännöstyössä, tavoittamattomien kansojen parissa, vainotun seurakunnan
rinnalla, juutalaisten parissa, paikkaansa lähetystyössä vahvistavien kirkkojen rinnalla ja
siellä, missä Kristusta ei enää tunneta.

Etsimme palveluksemme keskustoimistoomme Ryttylään

HANKEKOORDINAATTORIA (Project Coordinator)
Hankekoordinaattori vastaa ulkomaantyön strategisten linjausten mukaisesta hanketoiminnasta
johtamalla hankkeiden valmistelua, toteutusta, seurantaa ja raportointia. Työsuhde on
toistaiseksi voimassa oleva, 80 % ja sijoittuu organisaatiossa ulkomaantyön osastolle.
Hankekoordinaattorin tehtävä on horisontaalinen, ulkomaan työalueiden rajat ylittävä kokonaisuus.
Kansanlähetyksen ulkomaantyön alueellinen vastuu on määritelty organisaatiossa siten, että
aluekoordinaattori vastaa kumppanuusyhteistyöstä työalueillaan, työalueidensa työn
kokonaissuunnittelusta, seurannasta ja raportoinnista sekä strategian ja linjausten mukaisesta talous-,
toiminta- ja henkilöstösuunnittelusta ja toteutuksesta.
Hankekoordinaattorin keskeiset työtehtävät:
Ulkomaantyön hankkeiden suunnittelu, toteutus ja seuranta:
• Vastaa hankkeiden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta yhteistyössä
aluekoordinaattoreiden kanssa.
• Osallistuu tarvittaessa kansallisen yhteistyökumppanin käytäntöjen ja raportoinnin kehittämiseen.
• Toimii hanketoiminnan yhteyshenkilönä paikallisiin yhteistyökumppaneihin ja rahoittajiin.
• Tekee hankkeisiin liittyviä seuranta- ja arviointimatkoja.
Hankkeiden raportointi, tiedotus ja varainhankinta:
• Välittää tai tuottaa taloushallinnolle hankkeisiin liittyvät talousraportit ja -tositteet.
• Tuottaa vaadittavat hankkeita koskevat raportit rahoittajia varten.
• Tuottaa hankkeita koskevaa teksti- ja kuvamateriaalia viestintäosaston tiedotusta ja
varainhankintaa varten.
• Osallistuu hankkeiden varainhankinnan suunnitteluun ja toteutukseen viestintäosaston kanssa.
Muuta:
• Osallistuu hanketoimintaa ja projektirahoitusta käsitteleviin konferensseihin ja koulutuksiin.
Osastot läpileikkaavat vastuualueet:
Viestintäosasto: Osallistuu hanketoimintaan liittyvään varainhankintaan ja tiedottamiseen.
Välittää tai tuottaa viestintäosastolle hankkeisiin liittyvät toiminta- ja talousraportit.
Hallinto-osasto: Välittää tai tuottaa taloushallinnolle hankkeisiin liittyvät talousraportit ja -tositteet.
Organisaation hankeosaamista kehittävä toiminta.
Kotimaantyön osasto: Hanketoiminnan kehittäminen.
Muut: Oman lähettäjätiimin perustaminen ja ylläpitäminen. Muut esimiehen määräämät tehtävät.
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Odotamme laaja-alaista osaamista ja kokemusta hankekoordinaattorin tehtävistä sekä tehtävään
soveltuvaa taloushallinnon koulutusta.
Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä suunnitelmallisuutta, joustavuutta, hyvää
yhteistyökykyä työyhteisössä sekä paineensietokykyä ja sitoutumista järjestömme arvopohjaan.
Hyvät sosiaaliset taidot ovat tärkeitä ominaisuuksia tehtävässä.
Tehtävä tulee ottaa vastaan 7.10.2019 tai sopimuksen mukaan.
Tehtävään valittavan henkilön työpiste sijaitsee Ryttylässä (Hausjärvellä).
Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy kristillisten järjestöjen TES:n
mukaisesti.
Tehtävään valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus.
Hakemus:
Kiinnostuneita hakijoita pyydämme lähettämään seuraavat asiakirjat viimeistään 20.9.2019 klo
15.00 osoitteeseen piritta.pinta@sekl.fi:
1) CV
2) Vapaamuotoinen hakemus (1-2 sivua), jossa vastaat seuraaviin kysymyksiin:
Miksi haen juuri tätä tehtävää.
Minun vahvuuteni hanketoiminnan osaajana ja kehittäjänä.
Minun suhteeni kirkkoon ja herätysliikkeisiin.
Liitä hakemukseen myös mahdollisten suosittelijoiden nimet yhteystietoineen.
Valintaprosessi:
Hakijoiden tulee varautua haastatteluun 25.9.2019.
Kansanlähetyksen liittohallitus vahvistaa valinnan 5.10.2019.
Lisätietoja tehtävästä antavat:
Teijo Peltola, apulaislähetysjohtaja, teijo.peltola@sekl.fi, 044 4477895 (9.9.2019 alkaen).
Anne Tuovinen, aluekoordinaattori, anne.tuovinen@sekl.fi, 044 4477820
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