Søknadsfrist 23. mai 2022

Sykepleier
Ledig stilling i Vevelstad kommune
I Helse- og omsorgsetaten i Vevelstad kommune er det ledig 100%
fast stilling som sykepleier ved Vevelstad Sykehjem.
Vevelstad kommune ønsker å tilby et godt og helhetlig tjenestetilbud til sine
innbyggere. Kommunen vår har 465 innbyggere og ligger vakkert til mellom
byene Brønnøysund og Sandnessjøen.

Kvalifikasjoner
For stillingen er det behov for søkere med helsefaglig utdanning på bachelor
nivå, fortrinnsvis sykepleier. Utdanning som vernepleier eller annen relevant
utdanning vil også bli vurdert. Siste års sykepleierstudenter er relevante søkere.
 Ønskelig med erfaring fra eldreomsorg
og demensomsorg

 Jobbe selvstendig og i team
 Sertifikat klasse B

 Kjennskap til journalsystemet Gerica
 Erfaring med saksbehandling

Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 		
3 måneder ved tilsettelse).

 Faglig strukturert og engasjert

Vi kan tilby
 Selvstendig og varierte
arbeidsoppgaver
 Flyttegodtgjørelse

 Pensjon i KLP

 Lønn etter avtale

 Mulighet til videre
utdanning

 Rekrutteringstiltak, fri
bolig i 6 måneder

Arbeidsoppgaver
Hos oss vil du få en variert og spennende arbeidshverdag med følgende oppgaver:
 Sykepleiefaglige observasjoner, kart
legging og iverksetting av tiltak

 Planlegging og administrering
av daglige gjøremål

 Utføre omsorgsoppgaver i forhold
til pasienter i avdelingen og
hjemmetjenesten

 Veiledning av studenter 		
og annet personale

 Samhandling med pasienter,
pårørende og tverrfaglige ressurser

 Andre relevante arbeidsoppgaver
må påregnes

Vitnemål og referanser tas med til intervju. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en
offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som likevel ønsker at søknaden blir
behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke
finner tilstrekkelig begrunnelse for å bli unntatt offentlighet, vil vi ta kontakt tilbake, slik at søkere
kan velge mellom å trekke sine søknader eller stå fram med navn.
Søknad og CV sendes til post@vevelstad.kommune.no
Søknadsfristen er 23. mai 2022
For mer informasjon, ta kontakt med

Helse- og omsorgsleder Elin Borkamo
elin.borkamo@vevelstad.kommune.no
tlf. 902 64 704

Kommunedirektør Renate Mathisen
renate.mathisen@vevelstad.kommune.no
tlf. 970 37 288

