Hammerfest kommune
SEKTOR FOR HELSE OG OMSORG

Hammerfest kommune har 10 000 innbyggere og er en kommune i vekst og utvikling. Hammerfest er etablert som fylkets
petroleumssentrum og er vertskommune for Snøhvit LNG. Vi har et variert næringsliv og offentlig tjenestetilbud med bl.a. sykehus og UIT
- Campus Hammerfest. Kommunen har satset aktivt på oppgradering og utbygging av skoler og barnehager, har et rikt og variert kulturliv
og et Kultursenter vi er stolte av. Regionen tilbyr unike naturopplevelser.
Våre verdier, Lagånd, Ha trua, Åpen og Stolt, skal prege vårt arbeid og bidra til at Hammerfest kommune fremstår som en attraktiv
arbeidsgiver med et arbeidsmiljø preget av trivsel og arbeidsglede.

Prosjektleder for velferdsteknologi - engasjement
Måsøy, Kvalsund, og Hammerfest kommune igangsetter et velferdsteknologisk samarbeidsprosjekt. Hovedfokuset i prosjektet vil være på
trygghets- og sikkerhetsteknologi. I den forbindelse utlyses internt en
60 % prosjektstilling som prosjektleder for velferdsteknologi
Engasjementet er i første omgang fra ca. 1.november 2015 til 31.juli 2016, med mulighet for forlengelse dersom prosjektet får
finansiering.
Som prosjektleder vil du ha et nært samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av ansatte fra Måsøy, Kvalsund, og Hammerfest
kommune. Prosjektlederen vil videre rapportere til en styringsgruppe bestående av kommunalsjefer/ledere for helse- og
omsorgssektorene i den enkelte kommune. Noe reisevirksomhet må påregnes.
Arbeidsoppgaver som er sentrale:
Som prosjektleder vil du være drivkraften i gjennomføring av overgangen fra analoge alarmer til digitale alarmer,
kartleggingsarbeid, samt utprøvinger av velferdsteknologi.
Rapporteringsarbeid, registreringer, planarbeid, samt søknad om finansiering vil også være en naturlig del av arbeidet fram mot
sommer 2016.
Dersom finansiering kommer på plass fra august 2016, vil det neste prosjektåret omhandle arbeid som for eksempel igangsettelse
av opplæringsprogrammer, igangsettelse av eventuelle endringer i rutiner og ansvarsforhold i berørte tjenester, mm.
Ønskede kvalifikasjoner:
Høyskoleutdanning og gjerne med kombinasjon av fagfelt som IKT/ helse- og omsorg / prosjektledelse.
Kompetanse innen og interesse for feltet velferdsteknologi kan imidlertid veie opp for manglende utdanning.
Personlige egenskaper:
Du må ha interesse for velferdsteknologi, kunne jobbe systematisk, ha gode samarbeidsevner, og ha evne til å inspirere andre til å yte sitt
beste. Stillingen stiller krav til initiativ. Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.
Kontaktpersoner:
Gina Goin Wikstrøm, tlf. 916 49143
Roy Arne Andersen, tlf. 78 42 40 31/ raa@masoy.kommune.no
Randi Andersen, tlf. 78 40 27 35/ randi.andersen@hammerfest.kommune.no
Søknadsfrist: 8.oktober 2015
Søknad registreres her: http://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/117565
I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten.
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