Loppa kommune
www.loppa.kommune.no

Sykepleier med høyt nærvær, godt humør og engasjement?
Har du høyt sykepleiefaglig fokus og interesser for utvikling av tjenester og kompetanse? Er du opptatt av pasientens beste? Holder du deg selv i
god form og bruker naturen både til trening og trivsel? Mener du at «gangavstand til det meste» er positivt? Da er livet i Loppa et godt valg!
I Loppa kan du velge i rimelige og varierte kulturskoletilbud, og et nærområde som inviterer til aktiviteter både i omliggende natur, ballbinge,
svømmebasseng/gymsal, fotball, ski, gapahuker samt turløyper for alle aldersgrupper (www.perletur.no). For barnefamilier har vi barnehager/
skoler/sfo med godt læringsmiljø, der man er garantert plass. Loppa kommune ligger vest i Finnmark og har ca. 870 innbyggere. Loppa grenser
til Troms i sør, Alta kommune i øst og Hasvik kommune i nord. Det tar ca. 1,5 time med bil til Alta, flyplass både i Alta og i Hasvik kommune.
Kommunesenteret Øksfjord har daglige hurtigruteanløp.

ØKSFJORD SYKEHJEM SØKER SYKEPLEIERE -100%
2 faste stillinger og et vikariat (snarest - 31.12.2022)
Sykepleiere i turnus ved Øksfjord sykehjem gis kr 80 000,- i ekstra lønn, og en ekstra ferieuke
Hos oss får du stor bredde og variasjon i oppgavene, og muligheter til ansvar og faglig utvikling for områder du har særlig interesse for.
Du må kunne håndtere både akutte situasjoner og bidra til planlegging av langsiktige behandlinger. Vi er fremtidsrettet og opptatt av
kompetanseutvikling, og har flere pågående prosjekter i tråd med nasjonale satsingsområder. Den som tilsettes må påregne å bidra til og
å gjennomføre kompetansehevende tiltak.

Sykehjemmet består bl.a. av skjermet enhet, ØHD/sykestueplass, habilitering/rehabilitering, avlastning samt plasser for kort- og
langtidsopphold. Hjemmetjenesten yter tjenester etter vedtak for hjemmeboende med ulike behov, og har blant annet omsorgsbolig med
fellesområde og tilbud om dagaktiviteter. Rus- og psykiatritjeneste, legekontor og fysioterapi er bl.a. tjenester lokalisert i samme bygg og
muliggjør et godt tverrfaglig samarbeid. Fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges ved tilsetting i alle stillinger, herunder
selvstendighet, faglig trygghet, evne til tverrfaglig samarbeid og generelt gode samarbeidsevner. Stillingen som sykepleier vil innebære
turnusarbeid. Politiattest av ny dato utstedt i Norge må fremvises før tiltredelse
Vi tilbyr:
• Lønn etter ansiennitet (HTA kap. 4)
• Høy grad av medvirkning til videreutvikling av tjenestene
• Statlige virkemiddelordninger som nedskriving av studielån inntil kr 25 000 per år
• Loppa kommune vil legge til rette for videreutdanning (mot bindingstid)
• Flyttegodtgjøring etter eget reglement for faste ansatte
• Gode muligheter for utvidet ansvar og utvikling
• Sykepleiere i 100% fast stilling i turnus ved Øksfjord sykehjem gis kr 80 000,- i ekstra lønn, og
en ekstra uke ferie (gjelder også vikarer i et forpliktende arbeidsforhold)
Kvalifikasjoner
:
• Offentlig godkjent sykepleier med norsk autorisasjon
• Erfaring og kompetanse innen tjenesteområdene som er beskrevet over er et
fortrinn
• Gode kommunikasjonsevner på norsk eller skandinavisk, muntlig og skriftlig
• Det kreves dokumentasjon på bestått norskprøve B2.
•

Sertifikat klasse B er ønskelig

Personlige egenskaper:
• Lærevillig, selvstendig og trygg på seg selv
• Kunne ha et tverrfaglig samarbeid med fastlege, pårørende og andre kommunale instanser
Lønn/arbeidsvilkår, innplassering stillingskode m.m. etter gjeldende sentrale og lokale
avtaleverk. Kontakt: Avdelingsleder tlf. 78453055 ev. personalrådgiver tlf. 78453005.
Søknadsfrist 09.03.2021
Søknader behandles fortløpende. Søknad, CV og relevant dokumentasjon sendes:
postmottak@loppa.kommune.no.
Loppa kommune gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til Offentlighetslovens § 25.
Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere!

