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:

Avdelingsleder for sykehjem og hjemmetjenesten
Arbeid og ansvarsoppgaver:
• Ansvar for hjemmebasert omsorg i kommunesenteret
• Ivareta lovpålagte helsefaglige oppgaver kommunen skal ivareta
• Fag -, økonomi- og personalansvar av avdelingen, samt å sikre god samhandling og
utvikling
• Tverrfaglig samarbeid med bistandstjenesten, legetjenesten, fysioterapitjenesten
• Opplæring og implementering av velfersteknologiske løsninger
• Avdelingsleder rapporterer til helse og omsorgsleder
Ønskede kvalifikasjoner:
• Har norsk autorisasjon som sykepleier med videreutdanning innen ledelse, og/eller
relevant ledererfaring
• Annen 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning kombinert med relevant erfaring kan
vurderes
• Dokumentert lederutdanning og erfaring
• Har gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
• Har grunnleggende datakunnskaper
Ønskede personlige egenskaper:
• Gode lederegenskaper og mellommenneskelige relasjoner
• God på struktur og organisering
• Være tydelig i sin kommunikasjon
• Være en lagspiller og opptatt av samarbeid
• Man må være løsningsorientert
Vi tilbyr:
• Nødvendig kompetansehevende tiltak
• Et tverrfaglig miljø i utvikling, hvor du vil ha innflytelse på denne utviklingen
• Lønn i henhold til HTA kapittel 3
• En kommune der det er lett å komme i kontakt med folk
• Kommunen tilbyr gratis SFO og barnehageplass. Behjelpelig med å finne bolig
Stillingstype: 100%
Arbeidssted er Øksfjord sykehjem
Søknadsfrist: 22.3.2019

Har du spørsmål til stillingen? Kontakt Avdelingsleder Kirsti Olafson Pedersen tlf. 41864199,
eller Personalrådgiver Kjetil Moen Braaten tlf. 784 53005.
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.

