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Määräaikaisen matkailukoordinaattorin toimen täyttäminen
1308/10/2016
Kunnanhallitus 05.12.2016 § 281
Valtuusto on vuoden 2017 talousarviota hyväksyessään 14.11.2016 § 58
päättänyt elinkeinoelämän kehittämistavoitteiden hyväksymisen yhteydessä, että
matkailukoordinaattorin tehtäviin haetaan toimintavuoden aikana uusi henkilö.
Matkailukoordinaattorin toimen kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Toimeen valittavalta edellytetään kokemusta matkailun kehittämisestä ja
tuotteistamisesta, sujuvaa englannin kielen taitoa ja monipuolista tietoteknistä
osaamista. Matkailun sidosryhmäverkoston tuntemus, yhteistyökyky, rahoitustyökalujen tuntemus sekä laaja kielitaito katsotaan eduksi. Toimi edellyttää oman
auton käyttöä.
Matkailukoordinaattorin tehtäviin kuuluvat:
Ranuan matkailun edistäminen ja kansainväliseen kysyntään vastaaminen,
matkailustrategian ja masterplanin toimeenpano,
alueen matkailuelinkeinoa palvelevan matkailuverkoston vahvistaminen,
yhteistyön koordinointi ja yhteismarkkinoinnista vastaaminen,
myynnin ja markkinoinnin edistäminen,
matkailupalveluiden tuotteistamisen edistäminen sekä
kunnan elinkeinoneuvontaan liittyvät tehtävät.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää perustaa matkailukoordinaattorin
määräaikaisen toimen ajalle 1.3.2017 - 31.12.2019.
Samalla kunnanhallitus päättää julistaa matkailukoordinaattorin toimen haettavaksi Lapin Kansassa, Kalevassa, Kuntarekry.fi -palvelussa, työvoimahallinnon
verkkosivuilla, kunnan verkkosivuilla ja kunnan ilmoitustaululla julkaistavalla
seuraavalla ilmoituksella:
"Ranuan kunnassa julistetaan haettavasi

Määräaikainen matkailukoordinaattorin toimi
Ranuan kunta sijaitsee Lapin maakunnan eteläosassa keskeisen matkailuväylän
varrella. Ranuan matkailun veturi, eläinpuisto, on Lapin johtava
perhematkailukohde. Alueella vierailee vuosittain yli 150.000 asiakasta.
Tavoitteena on matkailuelinkeinon kasvattaminen ja viipymän pidentäminen.

Matkailukoordinaattorin tehtäviin kuuluvat Ranuan matkailun edistäminen ja
kansainväliseen kysyntään vastaaminen, matkailustrategian ja masterplanin
toimeenpano, alueen matkailuelinkeinoa palvelevan matkailuverkoston
vahvistaminen, yhteistyön koordinointi, yhteismarkkinoinnista vastaaminen,
markkinoinnin, myynnin ja matkailupalveluiden tuotteistamisen edistäminen sekä
kunnan elinkeinoneuvontaan liittyvät tehtävät.
Toimeen valittavalta vaaditaan tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä
kokemusta matkailun kehittämisestä ja tuotteistamisesta, sujuvaa englannin
kielen taitoa ja monipuolista tietoteknistä osaamista. Matkailun
sidosryhmäverkoston tuntemus, yhteistyökyky, rahoitustyökalujen tuntemus sekä
laaja kielitaito katsotaan eduksi. Toimi edellyttää oman auton käyttöä.
Toimi täytetään määräaikaisesti 1.3.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan
31.12.2019 saakka. Toimen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden
koeaikaa. Toimeen valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan.
Sähköiset hakemukset pyydetään toimittamaan 27.1.2017 klo 15.00 mennessä
http://www.kuntarekry.fi –sivuston kautta.
Lisätietoja kunnasta löytyy osoitteesta www.ranua.fi. Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Sirpa Hakala, puh. 040 5394293 ja kehittämispäällikkö Riikka
Tuomivaara, puh. 040 6623700.
Paikka ja aika
Ranuan kunnanhallitus"
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Sirpa Hakala
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi
Kunnanhallitus § 61
Määräaikaisen matkailukoordinaattorin hakuilmoitus on julkaistu Lapin Kansassa,
Kalevassa, Kuntarekry.fi -palvelussa, työvoimahallinnon verkkosivuilla, kunnan
verkkosivuilla ja kunnan ilmoitustaululla.
Määräaikaan 27.1.2017 klo 15 mennessä hakemuksia on saapunut 20 kpl. Yksi
hakijoista ei täytä vaadittua kelpoisuusehtoa.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja, Ranuan Seudun Matkailu Oy:n
toimitusjohtaja, kehittämispäällikkö ja hallintojohtaja ovat haastatelleet 20.2.2017
Riikka Kuhan, Marko Merkkiniemen, Anniina Niemelän, Marika Tiikkajan ja Sini
Yli-Suvannon. Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että määräaikaiseen mat-

kailukoordinaattorin toimeen valittaisiin Marika Tiikkaja.
Yhteenveto hakijoista jaetaan kunnanhallituksen jäsenille esityslistan mukana.
Hakemukset ovat nähtävä kokouksessa.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita määräaikaiseen matkailukoordinaattorin toimeen Marika Tiikkajan.
Toimen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun
on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus
terveydentilastaan.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

