Loppa kommune

Ønsker du varierte arbeidsoppgaver kombinert med tid til familie? Kan du tenke deg å bytte hektisk byliv med roligere omgivelser?
Da er livet i Loppa et godt valg for deg! Loppa kommune ligger vest i Finnmark og har ca. 915 innbyggere. Loppa grenser til Troms
fylke i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord. Det tar ca. 1,5 time med bil til Alta. Kommunesenteret Øksfjord har
daglige hurtigruteanløp. Gangavstand til det meste, kombinert med lett tilgjengelig og storslått natur.

Ledig stilling som konsulent for
helseadministrasjonen - 100%
Loppa kommune har en ledig 100% stilling som konsulent for helseadministrasjonen. Stillingen som konsulent har
for tiden arbeidssted Øksfjord helsesenter. Stillingen innebærer arbeidsoppgaver som:
- Fakturering
- Lønnsarbeid (lønnsmeldinger, kontroll av timelister)
- Systemarbeid (profil)
- Diverse saksbehandling
- Rapportering
- Arkivering
Kjennskap til datasystemer som profil, ephorte, visma (HRM) og min vakt er en fordel.
Fordel med utdanning innen administrative fag.

Vi tilbyr:
•
•
•
•
•
•
•

Godt tverrfaglig samarbeid med fokus på forebygging
En god arbeidsplass med dyktige medarbeidere og ledere
Kort vei til arbeid, fantastisk natur og varierte fritidsaktiviteter
Loppa kommune er en IA-bedrift.
God pensjonsordning i KLP og statlige virkemiddelordninger som nedskriving av studielån
Flyttegodtgjøring etter eget reglement for faste ansatte
Gratis SFO og barnehage for barn bosatt i Loppa kommune i 2019 (prøveprosjekt)

Søknadsfrist: 24.september 2019.
Tiltredelse: snarest
Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kontakt: helse og omsorgssjef tlf. 78453057 ev. Personalrådigver 78453005.
Søknad med CV, vitnemål og attester sendes: postmottak@loppa.kommune.no
Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere!
Loppa kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke bli ført
opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetslovens § 25.

