
 
 

 

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 kultur- og 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 stilling 

Helse- og omsorgsleder i Vevelstad kommune 

Det søkes etter ny helse- og omsorgsleder i Vevelstad kommune. Stillingen vil ha et 

overordnet ansvar for helse- og omsorgstjenestene i kommunen og er plassert i rådmannens 

lederteam. Innen ansvarsområdet for helse- og omsorg finner en følgende avdelinger: 

Vevelstad sykehjem, hjemmetjenesten, støttekontakt, omsorgslønn, BPA, 

fysioterapi/ergoterapi, helsestasjon, legekontor, rus/psykiatri mf. 

 

Nytt sykehjem og helsetun under planlegging 

 

Det er behov for en framtidsrettet leder som kan videreutvikle hele sektoren for å skape et 

best mulig tilbud til innbyggerne. 
 
Arbeidsoppgaver 

• Overordnet ansvar for å lede og utvikle enhetens tjenestetilbud og arbeids- og 

fagmiljø.  

• Overordnet personalledelse, HMS. Helhetlig ansvar for enhetens budsjett - og 

økonomiforvaltning.  

• Du vil ha det overordnede ansvaret for helse- og omsorgstjenestene i kommunen 

• Ansvar for saksbehandling til politiske organer 

• Oppfylle krav som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunale bestemmelser 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

• Helsefaglig høyskoleutdanning/lederutdanning.  

• Kjennskap til offentlig forvaltning og ledererfaring, virksomhetsplanlegging og 

økonomistyring.  

• Tydelig og inkluderende lederstil. Evne til å motivere, delegere og veilede.  

• Samarbeidsvilje og -evne. Tar initiativ, søker framdrift og er resultatorientert.  

• Nytenkende og vil arbeide med endring og utvikling.  

http://www.vevelstad.kommune.no/


 
• Kompetent og motivert til å ta en overordnet lederrolle 

• Du må ha stor arbeidskapasitet, og være pådriver i gjennomføring av utviklingsarbeid i 

sektoren 

• Du må vise til gode relasjonelle og kommunikative ferdigheter i møte med beboere, 

pårørende og ansatte og tørre å være en tydelig og besluttsom leder. 

• Inkluderende og samarbeidsorientert 

Vi tilbyr 

• Å kunne bo og leve i en naturskjønn kommune med uante muligheter til friluftsliv og 

fysisk utfoldelse til lands og til havs 

• Varierte, utviklende og utfordrende arbeidsoppgaver 

• Godt arbeidsmiljø i en spennende organisasjon 

• Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass 

• Lønn etter avtale 

• Medlemskap i felles pensjonsordning og gruppelivsforsikring 

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 

satsingsområder i reformen «Lev hele livet». 

 

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaleverk. Lønn etter avtale. 

Har du behov for et sted å bo, barnehageplass eller andre ting, er vi beredt til å hjelpe deg. 

Flyttegodtgjørelse etter gjeldende reglement. Tiltredelse etter avtale. 

 

Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og 

identifikasjon ved intervju/ frammøte. 

 

For nærmere informasjon ta kontakt med rådmann John Arne Andersen, telefon 902 77 267. 

Henvendelser behandles konfidensielt. 

 

Søknad sendes på mail til post@vevelstad.kommune.no. Det vedlegges CV med utdanning og 

yrkespraksis, samt referanser fra tidligere arbeidsforhold. Søknadsfrist er satt til 29.2.2020. 

 

Søkere som ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør 

oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli 

utelatt fra søkerlisten. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. 

 

 


