Vevelstad kommune

Tar du spranget – har du lyst å jobbe i Vevelstad kommune på
Sør-Helgeland?
Vevelstad kommune med sine om lag 465 innbyggere ligger på Sør-Helgeland – midtveis mellom
regionsentrene Brønnøysund og Sandnessjøen. Kommunen ligger i naturskjønne områder med naturpark og sjø
som friluftsområder. Hovednæringen er landbruk. Vi har et godt utbygd offentlig tjenestetilbud, aktivt kulturog fritidstilbud og trygge oppvekstsvilkår. Kommunikasjonstilbudet er godt med ferger og hurtigbåt. Det er to
flyplasser i nærheten og hurtigruteanløp i begge nabokommunene. Det er full barnehagedekning og to skoler.
Kommunen gir alle innbyggerne gratis tilgang på treningsstudio. Vevelstad har helsetjenester med lege,
helsesykepleier, fysioterapeuter og psykiatrisk hjelpepleier, og har felles psykolog tilsatt som deles med
nabokommuner. Vevelstad sykehjem har åtte faste sykehjemsplasser og integrert hjemmesykepleie. Det er
ledige tjenesteboliger i ulike størrelser Mer om kommunen finner du på nettsiden:
http://www.vevelstad.kommune.no.

Ledig 2 faste stillinger som sykepleier i 100 %
Tiltredelse:
Snarest mulig.
Arbeidsoppgaver:
Være med å sikre god kvalitet i pleien og omsorgen for pasienter og pårørende og delta i
arbeidet med endring og utvikling av tjenestetilbudet i kommunen.
Kvalifikasjoner:
• Autorisert sykepleier
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Liker å arbeide langsiktig og målrettet
• Må kunne arbeide selvstendig og ta ansvar
• Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
• Fordel med førerkort
For stillingene tilbys:
• Lønn etter avtale
• Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver
• Godt arbeidsmiljø
• Flyttegodtgjørelse
• Støtte til relevant videreutdanning
• Pensjon i KLP
• Fin natur med gode turmuligheter
• Gratis treningsstudio og et variert fritids- og kulturtilbud.
Sykehjemmet er bla. med i kreative prosjekt bl.a. med skole og barnehage der barna/elevene
spiser fast på sykehjemmet og gir et fint fellesskap i en liten kommune. Er også delaktig i

Vevelstad kommune
satsingsområder i reformen «Lev hele livet».

Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid gjelder innen KS-området.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til konstituert helse- og omsorgsleder
Agnethe Aarstrand på tlf. 750 38 035, mail agnethe.aarstrand@vevelstad.kommune.no.
Søknad sendes på mail/post post@vevelstad.kommune.no – Vevelstad kommune, Rådhuset,
8976 Vevelstad. Søknadsfrist snarest.

