Sote- ja maakuntauudistusta valmistelevien ICT-tehtävien haku

Pirkanmaan liitossa on haettavana seuraavat määräaikaiset tehtävät 1.1.2018
alkaen ja enintään 31.12.2018 saakka. Ajankohdista ja siirtymiseen liittyvistä
yksityiskohdista voidaan sopia. Uudistuksen valmistelu jatkuu vuoden 2019
loppuun ja työsuhteita voidaan tarpeen mukaan jatkaa.
Tehtävät sijoittuvat aluksi Pirkanmaan liiton organisaatioon osaksi sote- ja
maakuntauudistuksen esivalmistelua, myöhemmin osaksi Pirkanmaan
väliaikaishallintoa.
Haut on kohdennettu sote- ja maakuntauudistuksessa luovuttavien
organisaatioiden henkilöstölle sekä niiden omistamille sote-osakeyhtiöille sekä
liikelaitoksille. Määräaikainen tehtävä ei vaikuta henkilön mahdolliseen
liikkeenluovutuksella tapahtuvaan siirtymiseen Pirkanmaan maakunnan
palvelukseen.
Vapaamuotoiset hakemukset (+CV) palkkatoiveineen on toimitettava
viimeistään 13.11.2017 sähköpostitse osoitteella
pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi. Merkitse hakemukseen selkeästi mitä tehtävää
haet.
Lisätietoja:
ICT-vastuuvalmistelija Rami Nurmi (p. 050-67148 tai rami.nurmi@pirkanmaa.fi)

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖJÄ (8 kpl) 50% työpanoksella
Yleinen tietohallinto 2 henkilöä
ICT-arkkitehtuuri
Tietoturva
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialasidonnaiset tietojärjestelmät 3
henkilöä
Asiakastietojärjestelmät
Potilastietojärjestelmät
Suun terveydenhuollon tietojärjestelmät
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Toimialariippumattomat tietojärjestelmät 3 henkilöä
Taloushallinto
Henkilöstöhallinto
Yleishallinto ja maakunnan muut palvelut
Projektipäälliköiden tehtäviin kuuluu mm.
1. sujuva toimiminen asiakas ja toimittajaympäristössä
2. huolehtia vastuulla olevien projektien etenemisestä, läpiviemisestä ja
seurannasta
3. huolehtia vastuulla olevien projektin ohjauksesta, kokonaisaikataulusta,
tiedottamisesta ja raportoinnista
4. kokonaisvastuu projektinaikaisen tuotantokäyttöä tukevan
dokumentoinnin toteutuksesta
5. projektin transition valmistelu jatkuvaan palveluun ITIL prosessin
mukaisesti
6. mahdolliset muut osoitetut projektitehtävät
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kokemusta kokonaisarkkitehtuurista (ICT-arkkitehtuurin projektipäällikkö)
kokemusta tietoturvan suunnittelutehtävistä (tietoturvan projektipäällikkö)
kokemusta projektien johtamisesta
ymmärrystä tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja jalostaa yhdessä
toteutustiimin kanssa ne toimiviksi digitaalisiksi ratkaisuiksi
kokemusta liiketoimintaprosessien analysoinnista ja määrittelystä
kokemusta tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä
kokemusta muutosten läpiviennistä, toimittajahallinnasta ja
sopimusneuvotteluista
oma-aloitteista, aktiivista ja käytännönläheistä otetta sekä
asiakaslähtöistä palveluasennetta
esiintymistaitoa ja paineensietokykyä
yleisiä menetelmätaitoja (dokumentointi, laatu-, projekti- ja
prosessityöskentely)
kokemusta monitoimittajaympäristöstä
soveltuvaa koulutusta
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