Ledig stilling som fagansvarlig sykepleier ved
hjemmetjenesten i Ballangen
Andregangs utlysning
Fagansvarlig sykepleier hjemmetjenesten 100 % fast stilling i turnus
I Ballangen kan du bli tatt med på laget til en faglig sterk og motivert jobbkultur, som ønsker
deg vel, og vil bidra til å få deg opp på det faglige nivået du har ambisjoner om å nå. Vi
ønsker å være den arbeidsgiveren som du vil huske som en tid med stor personlig og faglig
utvikling.
Vi vil kunne tilby:




Tilpasset turnus/ønsketurnus
Lønn som du er fornøyd med
Fagutvikling

Arbeidsoppgaver:
I stillingen som fagansvarlig sykepleier for hjemmetjenesten vil du kunne sette preg på en
av kommunens viktigste, og mest nærværende tjenester; hjemmetjenesten.
 Ansvar for faglig utvikling i tjenesten
 Sykepleiefaglig oppfølging og kvalitetssikring av tjenesten i samarbeid med
avdelingsleder
 Koordinator inn mot andre samarbeidspartnere
 Ansvar for kvalitetssikring av medikamenthåndtering i tjenesten i samarbeid med
avdelingsleder
 Bidra med undervisning og faglig veiledning av øvrige helsepersonell i tjenesten

Kvalifikasjoner:






Sykepleier med norsk autorisasjon
Det er ønskelig med relevant etter/videreutdanning
Breid erfaring som sykepleier fra arbeid i hjemmetjenesten
Norsk er arbeidsspråk i Ballangen kommune, Du snakker, leser så godt norsk at du
både kan samarbeide og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
Ordinært førerkort klasse B.

Utdanningsnivå:


Autorisert sykepleier

Personlige egenskaper:








Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
Løsningsorientert
Mestre høyt arbeidspress
Evne til å ta selvstendige beslutninger
Evne til å støtte og motivere medarbeidere
Sette faglig kvalitet i fokus
Ønske om utvikling av tjenesten til det beste for både tjenestemottaker og
tjenesteutøvere

Det vil legges stor vekt på personlig egnethet
Generelt om stillingen og ansettelsesprosessen:
Ansettelsen gjøres av rådmann (enhetsleder helse og omsorg) Du får lønn etter avtale og
offentlig pensjonsordning.
Aktuelle søkere innkalles til intervju, og minst to referanser må oppgis. Dette tillegges stor
vekt.
Du vil ha seks måneders prøvetid.
Politiattest må fremlegges ved tilsetting
Er det DEG vi ser etter?
Da håper vi du søker snarest

Ballangen kommune ønsker å motta din søknad elektronisk

Nærmere opplysninger: kan fås ved henvendelse til enhetsleder:
Andre´ Kimsaas på telefon: 481 02 414,
andre.kimsaas@ballangen.kommune.no

eller Rådgiver Susanne Rogander på telefon: 906 59 226
susanne.rogander@ballangen.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at det i samsvar med Offentlighetslovens § 25 vil bli utarbeidet en
offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker konfidensiell behandling
av sin søknad må opplyse om dette og grunngi dette særskilt i søknaden. I tilfelle vi ikke
finner tilstrekkelig begrunnelse for å unndra søknaden fra offentlighet, vil søkeren bli
informert om dette.

Litt om arbeidsgiver:
Ballangen kommune
Bergverkskommunen Ballangen ligger på sørsiden av Ofotfjorden - 43 km sør for Narvik.
Ballangens vakre og varierte natur byr på gode muligheter for aktiviteter innen idrett og
friluftsliv. Kommunen har flere lag og foreninger innen husflid, musikk, kor, frivillig arbeid
og idrettslag.
For deg som arbeidstaker vet vi at det å bo og leve alltid kommer med i vurderingen av å søke
på ny jobb derfor vil vi nevne bland annet:







Ny Barne- og ungdomsskole (åpnet i 2013)
Svømmehall
Flerbrukshall
Treningssenter
Flotte fritidsområder
Full barnehagedekning

