Flatanger kommune
Helse- og omsorgsetaten

Ledige stillinger innenfor pleie- og omsorgstjenesten
Flatanger kommune trenger flere gode lagspillere til å jobbe innenfor pleie- og
omsorgstjenesten. Dette gjelder både innenfor institusjon og den hjemmebaserte
omsorgen.
Vi har ledige stilinger både for sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.
Også søkere med annen relevant helsefaglig bakgrunn kan søke.
Vi håper at akkurat du har lyst til å bli en del av vårt arbeidslag.
Kommunen har vedtatt tiltak som betyr at du ved fast ansettelse hos oss får en
startlønn tilsvarende 10 års lønnsansiennitet. I tillegg til dette får du også et tillegg
i lønn som sykepleier/vernepleier på kr 10 500,- årlig/helsefagarbeidere kr 4 150,årlig som ett rekrutteringstiltak.
 Ledig stilling som sykepleier
o 100 % sykepleier institusjon fast
o 100 % sykepleier institusjon vikariat 1.11.2017 -31.10.2018
o 71,1 % sykepleier institusjon fast
o 36,6 % sykepleier institusjon fast
 Ledig stilling som helsefagarbeider
o 83,2 % helsefagarbeider fast (institusjon/åpen omsorg)
o 43,2 % helsefagarbeider institusjon fast
o 38 % helsefagarbeider institusjon fast
o 32,6 % helsefagarbeider institusjon fast
 Ledig stilling som assisten på kjøkken
o 31 % assistent kjøkken fast
Er du sykepleierstudent og kan tenke deg en fast helgestilling under utdanning? Da
får du samme avlønning som omliggende kommuner, gratis overnatting og
mulighet for ett varmt måltid. I tillegg så rekker du også å nyte litt av kommunens
mange fristende turmål
 Vi har flere ledige helgestilinger i små stillingsstørrelser. Ta kontakt med en
av avdelingssykepleierne for nærmere informasjon om disse stillingene.

Andre ting:
 Pleie- og omsorgstjenesten står overfor en spennende utbygging/renovering
av nytt pleie- og omsorgstun. Variert tjenestetilbud med høy kvalitet er ett av
våre mål.
 Varierte faglige utfordringer – kommunene får stadige større faglige
utfordringer som ett resultat av samhandlingsreformen – her har du mulighet
til å få prøve deg på ulike faglige ting/områder. Institusjonen er godt utstyrt
med medisinsk teknisk utstyr.
 Vi tilstreber at en som sykepleier ikke skal gå som eneste sykepleier på vakt,
men at det skal være minimum 2 på aften og 3 på dag.
 Flatanger pleie- og omsorgstun er bra utstyrt i forhold til
forflytningshjelpemidler
 Muligheter for hospitering.
 Flatanger pleie- og omsorgstjeneste deltar i prosjektet «Syngende
eldreinstitusjoner». Vi har ett mål om at sang som virkemiddel skal være en
integrert del av den daglige omsorgen.
 Det gjennomføres jevnlig interne kursing i forhold til demensomsorg.
 Godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer
 Gode muligheter for rekreasjon med merkede turløyper, klatring, turer til
sjøs, ulike aktiviteter i Flatangerhallen.
 Pr dato arbeidstidsordning som gå over 6 uker med arbeid 3.hver helg.
 Gode pensjonsordninger.
Kan dette være noe akkurat for deg? Lyst til å vite mere om oss?
Ta gjerne kontakt med en av oss enten pr telefon, e-post eller stikk innom for en
prat om muligheter:
 Avdelingssykepleier åpen omsorg
Siri-Mette Røstvoll, tlf.: 47 67 54 66, siri-mette.rostvoll@flatanger.kommune.no
 Avdelingssykepleier institusjon
Lill-Merethe Bye tlf.: 47 67 81 88, lill-merethe.bye@flatanger.kommune.no
 Helse- og omsorgssjef
Liv Brønstad
tlf.: 47 64 95 46, liv.bronstad@flatanger.kommune.no
Søknad på stilling må skje på elektronisk søknadsskjema som du finner på
www.flatanger.kommune.no under fanen ledige stillinger.
Søknadsfrist 28.10.2017
Og som sagt......noe du lurer på? Bare å ta kontakt!

