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! Spennende jobbmulighet.Hvilepuls og ramsalte naturopplevelser på
fritiden.Grip mulighete, se mot nord!

Grip sjansen, se mot Nord!

Saksbehandler 50% i koordinerende enhet.
Er du interessert i å jobbe med koordinering og saksbehandling?
Arbeidsoppgaver:
Som saksbehandler i koordinerende enhet vil du ha et hovedansvar for å følge opp enhetens ansvarsområder.
å være pådriver for å sikre god tverrfaglig og -enhetlig samordning, og utvikling av helhetlige og målrettede tjenestetilbud
å ha systemansvar for individuell plan for personer med behov for langvarige og sammensatte/koordinerte tjenester
å peke ut den avdelingen som får det koordinerende ansvaret for individuell plan
kompetanseutviklingstiltak for koordinatorer i kommunen
Ordinær saksbehandling innen forvaltningsaker i helse- og omsorg. Søknader til hjemmetjenesten, sykehjem, avlastning, fritidskontakt,
miljøtjenesten m.m
Delta i arbeidsgruppe for kommunens planarbeid

Kvalifikasjoner
Du må ha 3-årig relevant høgskoleutdanning innen helse- og/eller sosialfag (annen relevant utdanning kan vurderes)
God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
Kompetanse på saksbehandling og kjennskap til det totale ansvarsområdet innenfor kommunale helse - og omsorgstjenester og kjenne
til grensegangene opp mot spesialisthelsetjenestens ansvarsområder.
God forståelse for og kunnskap om habilitering og rehabilitering
Nødvendige med god økonomiforståelse for å finne løsninger der helseområdets ressurser utnyttes best mulig.

personlige egenskaper
Vi ser etter en medarbeider som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. En medarbeider som har evne til å bygge nettverk, arbeide i
team samtidig som du kan det å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert. For å kunne gjøre jobben er det nødvendig at du er engasjert,
fleksibel, kreativ og løsningsorientert. Vi ønsker å få med på laget en medarbeider som kan bidra til et positivt arbeidsmiljø.
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Dagtid 08.00- 15.30 på faste dager. Dagene kan etter avtale kombineres med en annen stilling. Se JobbNorge eller på hjemmesiden vår:
gamvik.kommune.no for andre ledige stillinger i kommunen.

Vi tilbyr
Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
Dagarbeid, med fri helg og helligdager
Mulighet for relevant kursing
Lønn i henhold til tariff
Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig

Vil du vite mer?
Spørsmål vedrørende stillingen rettes til helse og omsorgsleder Unni M Lindstrøm telefon 952 01152 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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