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Puolustusvoimien
kansainvälinen keskus

Etsimme osaajia henkilöstöpooliin
Puolustusvoimien kansainvälinen keskus, FINCENT, joka toimii osana Maanpuolustuskorkeakoulua,
järjestää sotilaallisen- ja kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kursseja johto- ja asiantuntijahenkilöstölle
Yhdistyneiden
kansakuntien,
Euroopan
unionin,
Afrikan
unionin
ja
Naton
johtamiin
kriisinhallintaoperaatioihin. Tehtävässään Naton kriisinhallintakoulutuksen koordinoijana FINCENT kartoittaa
ja kehittää nykyisiä kriisinhallinnan koulutusratkaisuja vastaamaan paremmin Naton vaatimuksia. Tähän
kuuluu myös uusien koulutusratkaisujen kehittäminen täyttämään tunnistettuja koulutusvajeita.

Perustiedot
Tehtävän kesto: määräaikainen, sopimuksen mukaan
Työaikamuoto: sopimusperusteinen, projektiluonteinen, päiväkohtainen palkkio
Sijainti: Santahamina, Helsinki, tehtävistä riippuen myös ulkomailla

Työn kuvaus
Haemme kouluttajia ja harjoituksen vetäjiä seuraaville kursseille:
Approaches to the Protection of Civilians Course in NATO and UN Peace Operations (NATO UN POC) ja
Human Security Elective course (8SM2SPED Human Security)
Toimit opettajana ja harjoituksen fasilitaattorina aikuisopiskelijoille, jotka ovat taustaltaan virassa olevia
sotilaita, poliiseja tai siviilikriisinhallinnasta kiinnostuneita ja alalla toimivia siviilejä. Toteutat opetusta ja ohjaat
opiskelijoita osana muuta opettajaryhmää. Hyödynnät opetustyössäsi kurssin oppituntisuunnitelmia ja
pedagogista käsikirjoitusta.
Opettajana toimiminen edellyttää kykyä toteuttaa opetusta olemassa olevan suunnitelman mukaan, ja siinä
kuvattuja moderneja opetusmenetelmiä käyttäen. Tämä edellyttää kykyä ja halua perehtyä kurssin
kokonaisuuteen ja ymmärtää oma opetus osana suurempaa kokonaisuutta. Eduksi katsotaan opettajan
pedagogisten opintojen suorittaminen, Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasopetuslaitosten opettajien
opintokokonaisuus (SLOK), FINCENTin Systems Approach to Training Workshop (SAT), ja käytännössä
osoitettu pedagoginen osaaminen.

Hakijalta odotamme
Kurssilla opettajina ja harjoituksen fasilitaattoreina toimivilta edellytetään erittäin hyvää englannin kielen
taitoa, perehtyneisyyttä sekä Naton että YKn organisaatioon ja toimintatapaan, järjestelmällisyyttä ja
paineensietokykyä, sekä halua ja kykyä jatkuvaan uuden oppimiseen ja oman osaamisen kehittämiseen.
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Esitietovaatimuksena on NATO UN POC kurssin suorittaminen ja eduksi lasketaan NATO:n Gender Advisorkurssi.

Kelpoisuusvaatimukset




Kielitaito: suomi, englanti
Terveydeltään ja fyysiseltä kunnoltaan soveltuva opetustyöhön
Akateeminen maisteritason tutkinto siviili- tai sotilasalalta

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Opettajan tehtävän palkkio on alk. 195€/vrk (brutto).
Matkakustannukset kotipaikan ja
Virkaehtosopimuksen mukaisesti.

työntekopaikan

välillä

korvataan

yleisen

ja

voimassaolevan

Muualla kuin Santahaminassa tapahtuvista koulutustapahtumista maksetaan yleisen ja voimassaolevan
Virkaehtosopimuksen mukaista päivärahaa.

Edut
Tarjoamme henkilöstölle koulutustehtäviin liittyen
 vastikkeettoman majoituksen työtehtävien keston ajalle
 mahdollisuuden käyttää Maanpuolustuskorkeakoulun liikuntatiloja (ml. saunat)
 mahdollisuuden käyttää Maanpuolustuskorkeakoulun työpaikkaruokalaa (omakustanne)
 mahdollisuuden osallistua täydennyskoulutukseen Suomessa ja ulkomailla
 Valtiokonttorin vakuutusturvan tehtävän ajaksi
 modernit opetustilat ja -välineet

Muut tehtävään liittyvät tiedot
NATO UN POC kurssi järjestetään FINCENTillä kerran vuodessa, ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös
Mobile Education and Training Team-kurssina vuosittain. Kurssin lähiopetusvaihe kestää yhdeksän päivää
ja sitä edeltää etätyönä tapahtuva valmistautumisjakso, joka on kestoltaan noin 5 päivää sekä 2-3 päivän
pituinen läpiviennin koordinointityöpaja. Vuosittainen työntarve on noin 3 - 6 viikkoa.
Inhimillisen turvallisuuden kurssi järjestetään joka toinen vuosi. Tällä kurssilla pyritään käyttämään samoja
opettajia harjoituksen vetäjinä kuin NATO UN POC kurssilla.
Hae
tehtävään
ilmoittautumalla
https://www.lyyti.in/ilmoittaudu_rosteriin

FINCENTin

Lisätietoja tehtävästä voi tiedustella osoitteesta fincent@fincent.fi

rosteriin

tästä

linkistä

