Skills Finland hakee joukkueenjohtajaa EuroSkills Graz 2020 -kilpailuun
EuroSkills eli ammattitaidon EM-kilpailu järjestetään Itävallan Grazissa 16.–20.9.2020. Suomi
osallistuu kilpailuissa 24 lajiin. Kilpailijoita on alustavasti rekisteröity 28 ja eksperttejä eli
tuomareita 24. Kilpailijakarsinnat järjestetään syksyn 2019 aikana.
Etsimme nyt yhtä (1) uutta joukkueenjohtajaa kilpailijoiden tueksi, osaksi kolmen hengen
joukkueenjohtajatiimiä.
Mitä joukkueenjohtaja tekee?
Joukkueenjohtajan tehtävänä on omalla työpanoksellaan varmistaa Suomen kilpailijoille
parhaat mahdolliset edellytykset kilpailussa menestymiseen.
Kilpailumatkan lisäksi joukkueenjohtaja osallistuu maajoukkueleirien sekä joukkueen
lähettämis- ja palkitsemistilaisuuksien suunnitteluun ja valmisteluun sekä niiden
toteuttamiseen: 16.1., 25.–26.3., 11.–14.5., lähettämistilaisuus 28.8. tai 4.9. sekä
palkitsemistilaisuus 2.10. tai 9.10. Lisäksi leirien välillä järjestetään etätapaamisia joukkueen
kanssa.
Maajoukkueleireillä valmentaudutaan tulevaa kilpailumatkaa varten. Kilpailijat saavat
opastusta fyysiseen kuntoon, kilpailuvalmiuksiin ja itse kilpailumatkaan liittyen. Leirien
päätavoitteena on joukkueen hitsaantuminen yhteen. Joukkueenjohtajilla on tässä iso rooli.
Joukkueenjohtaja johtaa Suomen ammattitaitomaajoukkuetta omalla esimerkillään. Hänellä
on valmius tehdä ikäviäkin päätöksiä. Joukkueenjohtaja on aktiivinen toimija ja tilanteen
haltuun ottaja jokaisessa tilanteessa.
Tuliaisina näkemystä ja kansainvälisiä verkostoja
Ammattitaitomaajoukkueen joukkueenjohtaja pääsee katsomaan suomalaista ja
kansainvälistä ammatillista koulutusta näköalapaikalta. Joukkueenjohtaja saa eurooppalaisen
yhteistyöverkoston muiden maiden joukkueenjohtajista, ja arvokasta tietoa eri maiden
ammatillisesta koulutuksesta. Tätä joukkueenjohtajan ja hänen taustayhteisönsä kannattaa
hyödyntää esimerkiksi eurooppalaisten opiskelija- ja opettajavaihtojen järjestämisessä.
Kilpailumatka on ainutlaatuinen kokemus. Missään muualla ei näe yhdellä kertaa niin monen
eri ammattialan kansainvälisten huippuammattilaisen toimintaa.
Kilpailumatka on myös rankka kokemus. Joukkueenjohtajat ratkovat päivittäin kilpailijoiden
hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä sekä kilpailualueella että majapaikassa. Joukkueenjohtajien
rutiiniin kuuluu vierailla mahdollisimman monen kilpailijan luona kisapaikalla, joten kävelyä
kertyy päivittäin kymmenen kilometrin verran.

Haemme kielitaitoista ja joustavaa henkilöä
Valinnassa asetamme etusijalle ne hakijat, joilla on kokemusta vastaavista tehtävistä ja
nuorten kanssa toimimisesta.
Joukkueenjohtajan tehtävässä menestyminen edellyttää
• englannin kielen taitoa
• yhteistyötaitoja, joustavuutta, luovuutta ja stressinsietokykyä
• kiinnostusta nuorten kanssa työskentelemiseen
• sitoutumista kilpailutoimintaan ja sen kehittämiseen
• kykyä toimia kansainvälisessä ympäristössä
• kokemusta ammatillisesta koulutuksesta ja sen kehittämisestä.
Valinnan edellytyksiä ovat lisäksi:
• Hakija on lupautunut ja sitoutunut joukkueenjohtajan tehtävään.
• Hakijan taustayhteisö on valmis mahdollistamaan joukkueenjohtajan tehtävien
hoitamisen ja niihin liittyviin suunnittelu- ja koulutustilaisuuksiin osallistumisen ilman
hakijalle koituvaa ansionmenetystä.
• Hakijan taustayhteisö sitoutuu joukkueenjohtajan matkapaketin maksamiseen.
Matkapaketin hinta on 4000 € ja se kattaa kilpailumatkan matka- ja
majoituskustannukset sekä kaikki kisajärjestäjän perimät osallistumismaksut. Lisäksi
matkapaketti kattaa joukkueenjohtajan kilpailuasut.
• Matkapaketin lisäksi taustayhteisö sitoutuu huolehtimaan kaikista joukkueenjohtajan
tehtävään liittyvistä matka- ja majoituskustannuksista kotimaassa. Kotimaassa
kustannuksia syntyy muun muassa maajoukkueleireistä ja niihin liittyvistä
valmistelutapaamisista.
Skills Finland valitsee joukkueenjohtajan hakemusten perusteella marraskuussa 2019.
Lähetämme välittömästi ilmoituksen valitulle ja hänen taustayhteisölleen.
Hakeminen
Lisätietoja tehtävästä voi kysyä Teija Ripattilalta (p. 040 4552020). Hakijat haastatellaan Skills
Finlandin toimistolla Helsingissä viikolla 44. Toimita hakemus oheisella liitteellä ja hakijan
CV:llä 25.10.2019 mennessä osoitteeseen:
Skills Finland ry
Emmi-Maria Husu
Simonkatu 12 B 24
00100 Helsinki
tai sähköpostilla: emmi-maria.husu@skillsfinland.fi
Kirjeeseen merkintä ”EuroSkills Graz 2020 -joukkueenjohtajahakemus”.
Skills Finland ry
Eija Alhojärvi
Toiminnanjohtaja
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Hakemus joukkueenjohtajaksi EuroSkills Graz 2020 -kilpailuihin
(taustayhteisö)
ehdottaa, että EuroSkills Graz 2020 -kilpailujen joukkueenjohtajan tehtävään valitaan
(hakijan nimi)
Olemme valmiit vastaamaan tässä kirjeessä kuvatuista taustayhteisön velvoitteista siten,
että hakijamme voidaan valita Suomen ammattitaitomaajoukkueen jäseneksi.
(paikka ja aika)
(nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys)
Taustayhteisön yhteystiedot:
osoite:
puhelinnumero:
sähköpostiosoite:
Hakijan suostumus:
Minä

olen käytettävissä
(hakijan nimi)

joukkueenjohtajan tehtävissä EuroSkills Graz 2020 -kilpailuissa, mikäli Skills Finland ry:n
työvaliokunta valitsee minut tehtävään.
(paikka ja aika)
(hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys)
Hakijan yhteystiedot:
osoite:
puhelinnumero:
sähköpostiosoite:

