Namsskogan kommune
Helse, omsorg og velferd

Sykepleiere/vernepleiere søkes
For disse stillingene gjelder det arbeidshelg hver 4. helg, ekstra lønn utover
tarifflønn og tilbud om billige leie- og overnattingsløsninger
Namsskogan kommune ligger i den nordlige delen av Trøndelag. Kommunen er rik på kultur-, natur- og
friluftsliv. Nå søker vi etter sykepleiere og vernepleiere for faste stillinger i kommunens helse- og
omsorgssektor. Kommunen ønsker at det skal være trivelig og motiverende å jobbe i helse- og
omsorgssektoren, og i kommunen generelt. Kommunen har på bakgrunn av dette flere gode tilbud for
dem som blir ansatt.
Turnus med arbeid hver fjerde helg:
For disse stillingene gjelder det en turnus med helgearbeid hver fjerde helg.
Ekstra lønn/motivasjonslønn:
Hvor mye det skal gis i ekstralønn/motivasjonslønn avtales med den enkelte søkeren før ansettelse.
Bolig/leilighet:
Søkere som ikke bor i Namsskogan kommune får kommunal bistand med å finne bolig/leilighet til å leie
eller kjøpe. For søkere som ønsker det kan en billig leie- og overnattingsløsning inngå som en del av
arbeidsavtale.
Hovedarbeidsoppgaver. Sykepleiere og vernepleiere skal:
 Yte helhetlig omsorg, pleie og hjelp til brukere på en forsvarlig og faglig måte.
 Kartlegge og følge opp individuelle behov for hver enkeltbruker.
 Skape en aktiv og meningsfull tilværelse for brukere og medansatte.
 Legge til rette for å opprettholde og utvikle brukeres funksjonsevne og mestring gjennom
veiledning, aktivisering og bistand.
Kvalifikasjoner. Du må:
 Ha en godkjent autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.
 Beherske norsk, svensk eller dansk skriftlig og muntlig.
 Ha generelle datakunnskaper.
 Levere en politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder ved ansettelse.
Personlig egnethet blir vektlagt.
Personlige egenskaper. Vi søker deg som:
 Har gode samarbeidsevner, men som kan også jobbe selvstendig.
 Er strukturert og løsningsorientert.
 Er opptatt av at brukerne skal ha gode, trygge og meningsfylte dager.
Postadresse:
Sentralbord:
Indre Namdal
Telefaks:
7890 Namsskogan
Saksbehandler tlf:
E-post: postmottak@namsskogan.kommune.no
Hjemmeside: www.namsskogan.kommune.no

74 33 32 00
481 75 974

Bankgiro:
Postgiro for skatt:
Org. nr:

44472.06.00045
7855.05.17409
NO 864 982 212

 Er tydelig og trygg i rollen som fagperson.
 Jobber aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø.
Vi tilbyr:
 Et godt arbeidsmiljø med gode kolleger.
 IA-avtale og bedriftshelsetjenester.
 Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Ansettelsesprosess:
 Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer, avtaleverk og lokale avtaler. Lønn
etter avtale i forhold til utdanning, praksis og lokale forhandlinger.
 Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og
identifikasjon ved intervju/frammøte.
 Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon).
Offentlighet:
Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på
søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.
Søknad sendes:
 Alle som søker må levere fullstendig søknad via det elektroniske søknadsskjemaet på
kommunens hjemmeside: https://www.namsskogan.kommune.no/ledige-stillinger/ledigestillinger/
 Interne søkere oppgir dette i søknadsskjemaet.
Ta kontakt:
Dersom du har behov for hjelp til søknadsprosessen kan du kontakte kommunens service- og
informasjonstorg på telefon 74 33 32 00.
Ved spørsmål om stillingene kontakt kommunalsjef for helse og omsorg Macumbe Abe’a Eninga på
tlf.nr. 481 75 974 eller på e-post: macumbe.eninga@namsskogan.kommune.no
Søknadsfrist: 20.01.2019.
Oppstart: Etter avtale.
Arbeidsgiver: Namsskogan kommune
Arbeidssted: Namsskogan kommune
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