Ønsker du å utgjøre en forskjell for et annet menneske?
Loppa kommune har behov for støttekontakt til en gutt på 10 år. Vi søker deg som liker å
være sammen med andre mennesker og har evne til å ta initiativ til aktiviteter.
Arbeidsoppgaver:
Du kan gi assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Eksempler på aktiviteter kan være
sykkeltur med elektrisk tandemsykkel (hele året), organisert fotballtrening tilrettelagt av ØIL,
turer i nærmiljøet, kinobesøk, lek ute/inne sammen med jevnaldrende, bibliotekbesøk,
basseng/gymsalaktiviteter og andre fritidsaktiviteter som skaper mestring og glede.
Du kan hjelpe til med å skape en meningsfull fritid i tett samarbeid med 10 åringen selv og
hans foreldre. Ei fritid hvor 10 åringen får utfolde seg selv, får øvd på å være mer selvstendig
og mestring av ulike livssituasjoner.
Nødvendig kompetanse:
Det er ingen særskilte krav til fagutdanning, men det legges stor vekt på personlig egnethet:
‐ Du liker og finner glede i å jobbe med mennesker.
‐ Du har evne til å være tilstede, lytte, skape tillit og gode relasjoner.
‐ Du er samarbeidsvillig, ansvarsfull og pliktoppfyllende.
‐ Du har overskudd til å gi av deg selv og er trygg på deg selv.
‐ Du liker å jobbe selvstendig, er fleksibel og løsningsorientert.
‐ Du må være punktlig og ha stabilt oppmøte.
Som støttekontakt skal du fremstå som en god rollemodell. Vanligvis jobber du i 4 ‐ 5 timer i
uka. Når og hvordan dette organiseres, avtales nærmere sammen med den som du skal være
støttekontakt for og hans familie.
Du bør helst være over 18 år, men modne og ansvarsfulle 16‐17 åringer kan vurderes. Har
du sertifikat og egen bil, er det et pluss.
Støttekontakter utfører tjenester etter helse‐ og omsorgstjenesteloven, og skal levere
politiattest som nevnt i helse‐ og omsorgstjenesteloven § 5‐4.
Vi kan tilby:
‐ Muligheten for deg å skaffe deg nye og verdifulle erfaringer.
‐ Veiledning ved behov.
‐ Oppdraget godtgjøres per time, hvor du skriver timeliste.
‐ Det gis kjøregodtgjørelse.
‐ Vi dekker dine utgifter til et avtalt beløp pr. år.
Ta gjerne kontakt med oss for nærmere opplysninger om stillingen.
Solgunn Hansen tlf: 78 45 84 19
Eller du kan sende en søknad til:
postmottak@loppa.kommune.no
Koordinerende‐enhet@loppa.kommune.no

