Øksfjord sykehjem er beliggende i nye og moderne lokaler i kommunesenteret Øksfjord i
Finnmark. Sykehjemmet er lite, oversiktlig og byr på stor variasjon innen alle oppgaver.
Avdelingen har egen skjermet enhet, lang- og korttidsplasser, plasser til avlastning og
rehabilitering, samt en sykestue-/akutt døgnplass. Avdelingen har ca. 50 ansatte. Rus- og
psykiatritjeneste, legekontor og fysioterapi er tjenester lokalisert i samme bygg og muliggjør
et godt tverrfaglig samarbeid. Loppa kommune søker:
VI HAR LEDIGE TRE STILLINGER SOM SYKEPLEIER
Hos oss får du stor bredde og variasjon i oppgavene, og muligheter til ansvar og faglig
utvikling for områder du har særlig interesse for. Den som tilsettes må påregne å bidra til og
å gjennomføre kompetansehevende tiltak også innen velferdsteknologiske løsninger.
Stillingene inngår for tiden i felles 2-delt turnus for Øksfjord sykehjem og hjemmebasert
omsorg. Sykehjemmet har også ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnplasser).
Ønskede kvalifikasjoner:
• Offentlig godkjent sykepleier med norsk autorisasjon
• Fordel med kompetanse innen akuttmedisin
• Dokumentert kompetanse og erfaring innen distriktsykepleie, geriatri og
akuttsykepleie
• Det er ønskelig med kunnskap om velferdsteknologi i omsorgstjeneste
• Gode kommunikasjonsevner på norsk eller skandinavisk, muntlig og skriftlig
• Må ha sertifikat klasse B
Ønskede personlige egenskaper:
• Gode samarbeidsevner
• Faglig trygg og engasjert
• Du må være fleksibel og villig til å reise i distriktet
• Trives å jobbe med mennesker
• Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr:
• Dekning av ett års kontingent på lokalt treningssenter og ett års
internettabonnement
• Lønn etter ansiennitet med kronetillegg på 25 000 per år
• Rekrutteringspakker iht. retningslinjer
• Høy grad av medvirkning til videreutvikling av tjenestene
• Statlige virkemiddelordninger som nedskriving av studielån inntil kr 25 000 per år
• Flyttegodtgjøring inntil kr 50 000 for faste ansatte
• Gratis barnehage/SFO-plass for barn bosatt i Loppa kommune i 2019
• Lønn/arbeidsvilkår etter gjeldende sentrale og lokale avtaleverk

Stillingstype: 100%
Arbeidssted er Øksfjord sykehjem
Søknadsfrist: 22.3.19
Har du spørsmål til stillingene? Kontakt Avdelingsleder Kirsti Olafson Pedersen tlf. 41864199,
eller Personalrådgiver Kjetil Moen Braaten tlf. 78453005.
Kreativ Industri AS bistår Loppa kommune i rekrutteringsprosessen. Søknad med CV
registreres via www.jobbnorge.no Kontaktperson hos Kreativ Industri AS, er Knut-Arne
Iversen, tlf. 918 24 844.
Tilsetting skjer for øvrig på vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lover, reglement
og overenskomster. Politiattest av ny dato utstedt i Norge må fremvises før tiltredelse
Loppa kommune gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til
Offentlighetslovens § 25.
Loppa kommune er en spennende friluftskommune på kysten av Finnmark. Kommunen har i
overkant av 900 innbyggere. I kommunen finner du blant annet isbreer, høye fjell, fjorder og
et variert næringsliv med fiskeri, industri og reiseliv. Kommunesenteret Øksfjord har daglige
besøk av Hurtigruten og hurtigbåter. Det er ikke langt til Alta eller Tromsø. I tillegg til
Øksfjord så består kommunen av stedene Tverrfjord, Bergsfjord, Nuvsvåg, Langfjordhamn,
Sør-Tverrfjord, Sandland, Loppa øy, Skavnakk og Andsnes. Mer informasjon om Loppa
kommune finner du på www.loppa.kommune.no
I Finnmark gjelder statlige virkemiddelordninger som lavere skatt og nedskriving av
studielån. Flyttegodtgjøring etter eget reglement.

