Loppa kommune

www.loppa.kommune.no

Helsefagarbeider og assistent i bofellesskap
Ønsker du å gjøre en forskjell for mennesker med fysiske, psykiske eller sosiale funksjonsvansker i dagliglivet?
Bruker du naturen både til trening og trivsel, og ser helst at du slipper bil for å komme deg på tur?
Loppa kommune ligger vest i Finnmark og har ca. 915 innbyggere. Loppa grenser til Kvænangen kommune i sør, Alta i øst og Hasvik i nord.
Flyplass i Alta (ca. 1,5 time med bil) og Hasvik, og kommunesenteret Øksfjord har daglige hurtigruteanløp. Gangavstand til det meste,
kombinert med storslått og lett tilgjengelig og natur gjennom hele året. I Loppa kan du velge rimelige og varierte kulturskoletilbud, i et
nærområde som inviterer til aktiviteter både i ballbinge, svømmebasseng/gymsal, fotball, ski, gapahuker samt fine turløyper (www.perletur.no).

* Helsefagarbeider og assistent i bofellesskap*

1 fast 100% helsefagarbeiderstilling og 1 fast 37,56% assistentstilling
Parkveien bofellesskap gir omsorgstjenester til inntil 5 beboere over 18 år som bor i egne leiligheter. Beboerne
har ulike behov og ulike fritidsinteresser, noe som gir arbeidsplassen varierte oppgaver og utfordringer.
Arbeidsoppgavene omfatter bl.a. tilrettelegging-oppfølging-veiledning-bistand for beboerne i daglige gjøremål/
aktiviteter.
Loppa kommune har stor vilje og fleksibilitet til individuell tilpasning av forholdet arbeidstid og fritidsinteresser.
Statlige virkemiddelordninger som nedskriving av studielån gjelder, og ansatte får en god pensjonsordning i
KLP. Loppa kommune har innført gratis barnehage og SFO som en prøveordning i 2019. Flyttegodtgjøring
inntil kr 50 000 etter eget reglement.
Stillingen inngår i en 6-ukers turnus med tilhørende helgevakter (for tiden hver 3. helg). For å møte
kommunens framtidige behov kan din kompetanse også bli brukt på andre områder innen helse og omsorg.
Førerkort er et krav, og gyldig politiattest framvises før tiltredelse. Grunnet personalsammensetning oppfordres
menn til å søke stillingen.
Vi søker deg med:

•
•
•
•
•
•

Autorisasjon som helsefagarbeider (for helsefagarbeiderstilling)
God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk (B2 eller bedre)
Erfaring fra lignende arbeid
Erfaring med oppfølging i forhold til Helse og omsorgstjenestelovens kap. 9
Personlig egnethet for stillingen, som fleksibilitet, åpenhet og pålitelighet
De som tilsettes må ha førerkort klasse B

Stillingene plasseres i stillingskode 7076 hjelpepleier og 6572 assistent.
Tilsetting skjer for øvrig på vilkår som til enhver tid går fram av gjeldende lover, reglement og overenskomster.
Kontakt: Avdelingsleder tlf 78 45 84 19/45667922 ev. personalrådgiver tlf 78 45 30 05.
Søknad, CV, attester og vitnemål sendes: postmottak@loppa.kommune.no

Søknadsfrist 18.07.19, søknader behandles fortløpende. Tiltredelse ønskes snarest mulig.
Loppa kommune gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til
Offentlighetslovens § 25. Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere!

