80 % fast sykepleierstilling fra dags dato
100 % vikariat kommunefysioterapeut
60 % vikariat sykepleierstilling natt

80 % fast sykepleierstilling fra dags dato
Stillingen innebærer arbeid dag og kveld etter turnus og hver 3.helg. Arbeidssted er for tiden
i sykehjem. Må utføre tilsyn og sykepleieroppgaver hos hjemmeboende ved behov.
Sykepleier er der hvor sykepleierkompetansen trengs mest. Dette vurderes av
ansvarshavende sykepleier på vakt.
Hovedarbeidsoppgaver:
Sykepleiefaglig ansvar i sykehjem og hjemmebasert omsorg.
Kvalifikasjoner:
Autorisert sykepleier
Løsningsorientert og samarbeidsvillig
Erfaring fra feltet og personlig egnethet vil bli vektlagt
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Må ha førerkort klasse B
Det stilles krav om politiattest
Vi kan tilby:
Autorisert sykepleier lønnes etter tariff, medlemskap i pensjonsordning
Arbeid etter oppsatt turnusplan arbeidstid 35,5 t/uke
Fadderordning og veiledning
Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
Hospiteringsordning ved Kongsberg sykehus etter avtale
Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter
Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering relatert til den
kommunale helsetjenesten
Kommunen har tjenestebiler
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig så langt det er mulig
Kopi av attester/vitnemål/godkjenning/autorisasjon framlegges ved intervju. En ber om at
søkerne oppgir minst to referansepersoner. Søknadspapirer blir ikke returnert.

Det er 6 måneders prøvetid med 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist.
For ytterligere informasjon om stillingen kontakt avdelingsleder Anne Lise Augunsrud
tlf. 936 35 918.
Søknaden sendes på elektroniskskjema. Søknadsfrist 29.12.17.

60 % vikariat sykepleierstilling natt
Fra dags dato til 01.07.18.
Stillingen innebærer kun nattarbeid i aktiv tjeneste etter turnus og hver 3.helg. Arbeidssted er
for tiden i hjemmebasert omsorg. Må utføre tilsyn og sykepleieroppgaver på sykehjemmet
ved behov. Sykepleier er der hvor sykepleierkompetansen trengs mest. Dette vurderes av
ansvarshavende sykepleier på vakt.
Hovedarbeidsoppgaver:
Sykepleiefaglig ansvar i hjemmebasert omsorg og sykehjem. Samarbeider med 2
helsefagarbeidere.
Kvalifikasjoner:
Autorisert sykepleier
Løsningsorientert og samarbeidsvillig
Erfaring fra feltet og personlig egnethet vil bli vektlagt
God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Må ha førerkort klasse B
Det stilles krav om politiattest
Vi kan tilby:
Autorisert sykepleier lønnes etter tariff, medlemskap i pensjonsordning
Årlig funksjonstillegg kr 12 000,- til autorisert sykepleier i fast nattstilling
Arbeid etter oppsatt turnusplan arbeidstid 35,5 t/uke
Fadderordning og veiledning
Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø
Hospiteringsordning ved Kongsberg sykehus etter avtale
Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter
Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering relatert til den
kommunale helsetjenesten

Kommunen har tjenestebiler
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig så langt det er mulig
Kopi av attester/vitnemål/godkjenning/autorisasjon framlegges ved intervju. En ber om at
søkerne oppgir minst to referansepersoner. Søknadspapirer blir ikke returnert.

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt avdelingsleder Lill-Iren Juveli tlf. 412 77 348.
Søknaden sendes på elektroniskskjema. Søknadsfrist 29.12.17.

100 % vikariat kommunefysioterapeut
Fra dags dato til og med 31.12.18
Vi ønsker en kreativ, engasjert og utviklingsorientert medarbeider som liker utfordringer og
som tar ansvar i et positivt og aktivt miljø.
Arbeidsområder:
Fysioterapi og oppfølging til pasienter i institusjon med fokus på rehabiliteringspasientene
Fysioterapi til voksne og eldre hjemmeboende i Rollag kommune
Oppfølging med hjemmebesøk ved behov
Fokus på forebygging og mestring hos hjemmeboende
Forebyggende og habiliterende tilbud til barn og unge
Tilpassing og veiledning i bruk av hjelpemidler
Kvalifikasjoner:
Bachelor i fysioterapi med norsk autorisasjon
Ønskelig med relevant etterutdanning
Ønskelig med erfaring fra forebyggende arbeid
Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge
Ønskelig med erfaring med tverrfaglig arbeid
Ønskelig med god digital kompetanse
Ønskelig med erfaring innen rehabilitering og geriatri
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Må ha førerkort klasse B
Det stilles krav om politiattest
Vi kan tilby:
Autorisert fysioterapeut lønnes etter tariff, medlemskap i pensjonsordning
En organisasjon i utvikling
Trivelig og godt arbeidsmiljø
Gode utviklingsmuligheter gjennom kurs/utdanning
En allsidig og interessant praksis
Et lite, men spennende fagmiljø
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig så langt det er mulig
Kopi av attester/vitnemål/godkjenning/autorisasjon framlegges ved intervju. En ber om at
søkerne oppgir minst to referansepersoner. Søknadspapirer blir ikke returnert.
For ytterligere informasjon om stillingen kontakt Nadine Mielke tlf. 959 62 280.
Søknaden sendes på elektroniskskjema. Søknadsfrist 29.12.17.

