Gamvik- Norges mest attraktive utkantskommune
Du finner oss på toppen av Norge - et varmt, trygt og inkluderende samfunn, i omgivelser som tar pusten fra deg. Her finner du utallige
fiskevann og flere av Norges beste fiskeelver.
Om du vil utforske så kommer naturopplevelsene som perler på en snor! Ski- eller snøscooter-tur under nordlyset om vinteren, fot- eller båt-tur
under midnattssola om sommeren - her er det lyst hele natta 6 måneder i året.
Se noen av våre naturperler:
www.perletur.no
visitnordkyn.com
For å komme hit kan du reise til lands, til vanns, og i lufta med. Og vi kan ellers by på både mat og drikke, selskapsliv og tak over hodet. Hvis
du bor i Finnmark kan du få slettet opp til 25 000,- av studielånet per år. Vi betaler også lavere skatt, som gir mer penger i banken til nye
drømmer.
Vi har gode fritidstilbud til store og små, og skoler, idrettshall og basseng. Til deg med små barn kan vi tilby en helt ny barnehage. Og du
trenger ikke bil - alt er nært. Du kan gå fra der du bor til skolen, barnehagen, SFO, idrettshallen, butikken og jobben. - null stress, bare mer tid,
til alt.
Nå har du muligheten - kom nordover, du også! Du ønsker en givende jobb i helsevesenet, lave skuldre og flere timer i banken til familie og
fritid.Vi frister deg med reduksjon av studielån, lavere skatt og full barnehagedekning. - Grip muligheten, se mot nord!

Grip sjansen, se mot Nord! Vi trenger deg i teamet vårt

Ergoterapeut
Ergoterapeut i Gamvik kommune
For å møte framtiden i helse og omsorgssektoren ønsker Gamvik kommune å legge tilrette for forebygging og rehabilitering. Vurdering av
rehabiliteringsmuligheter skal skje før tjenester av langvarig karakter tildeles. Ved tildeling og utøvelse av kommunenes tjenester har vi fokus
på forebygging, tidlig innsats og rehabilitering. Dette er endel av kommunens strategi for å vidreutvikle og tilby kunnskapsbasert og innovative
tjenester til innbyggerne. Kommunen jobber med kvalitetsreformen "leve hele livet" og vi er framoverlent når det gjelder velferdsteknologi. Vi
søker defor en faglig dyktig, ryddig og engasjert ergoterapeut i 50 % fast stilling. Denne stillingen kan kombineres med den utlyste stillingen
som saksbehandler i koordinerende enhet annet vakant i helse (kommunen). Kontakt oss for en hyggelig prat!

Dine arbeidsoppgaver vil være
Kartlegge brukerens ressurser i samarbeid med bruker og utarbeide mål til videre plan
Samarbeide med fysioterapeut
Samarbeide med hjemmesykepleien og rehab. på institusjon samt saksbehandler i koordinerende enhet
Tilrettelegging, tilpassing og formidling av hjelpemidler
Saksbehandling og administrasjon i forbindelse med henvendelser til tjenesten
Råd og veiledning til samarbeidspartnere, brukere og pårørende
Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov

Kvalifikasjoner:
Autorisasjon som ergoterapeut
Fordel å ha erfaring med å arbeide med voksne/eldre med rehabilitering i kommunen
Ønskelig med førerkort klasse B
Du må kunne nordisk språk godt, både muntlig og skriftlig (tilsvarende språktest B2).
Må være engasjert og se nytten av tverrfaglig samarbeid
Kan jobbe selvstendig

Vi tilbyr
Gode arbeidsforhold
Lønn i henhold til tariff
Dekning av reise/flytte utgifter etter kommunenes regulativ
Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig
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stillingen kan kombineres med andre ledige stillinger i avd.helse. se JobbNorge eller hjemmesiden til kommunen: gamvik.kommune.no
for en oversikt.

Kontakt
Nærmeste leder helse og omsorgsleder Unni M Lindstrøm, tlf: 952 01 152 eller e-post: unni.mari.lindstrom@gamvik.kommune.no

Øvrige opplysninger
Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Gamvik kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader
sendt via denne siden vil bli tatt i betraktning.Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier
av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Før arbeidskontrakt inngås må politiattest nyere enn 3 måneder med «intet å bemerke»
fremlegges i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at
søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I
henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på
søkerlisten. Tilsetting skjer i henhold til lov og avtaleverk for kommunal sektor.
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