
Gamvik- Norges mest attrative 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!

 

Se mot Nord - Bli en del av vårt team!

Helsefagarbeider
Psykisk helse og tilrettelagte tjenester søker nye medarbeidere
Om Stillingen:

Miljøtjenesten trenger flere medarbeidere og vi utlyser nå et vikariat 100% stilling ( med mulighet for forlengelse) innenfor avdelingen Psykisk
helse og tilrettelagte tjenester.

Har du lyst til å arbeide i et faglig og sosialt miljø med utfordrende oppgaver med særlig fokus på kommunikasjon og miljørettet arbeid? Vi
søker etter en kollega som er fleksibel, løsningsorientert, ansvarsbevist og kreativ fordi du skal jobbe med miljøarbeid. Du er utdannet
helsepersonell, men arbeidserfaring kan erstatte formell utdanning. 

Om avdelingen:

Avdelingen er relativ ny og er under utvikling, hvor brukergruppen er svært sammensatt, innenfor rus og psykiatri og miljøtjeneste (der i blant
psykisk utviklingshemming). Vi ser etter deg som kan takle krevende situasjoner, og samtidig har evne til å vise omsorg og empati. Du utviser
stor tålmodighet i jobben din, men handler raskt og målrettet om nødvendig

Arbeidsoppgaver
Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid ift tjenestemottakere
Dokumentasjon
Ansvar for oppfølging av tiltaksplaner og vedtak
Miljøarbeid i brukernes egne boliger
Psykisk helsearbeid
 

Kvalifikasjoner
Norsk autorisasjon som Helsefagarbeider eller annen helsefaglig bakgrunn
Søkere med relevant erfaring fra miljøarbeid vil bli foretrukket 
Erfaring/kjennskap med arbeid etter kap. 9 (Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester) og kap.4 (Pasientrettighetsloven).
Du må kunne nordisk språk godt, både skriftlig og muntlig- Bergenstesten nivå 1. Ved behov må dette dokumenteres. 
Du må kunne jobbe tiltverrfaglig
Du må ha evnen til å være fleksibel da dette er viktig i utviklingsarbeidet. 
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Personlige egenskaper 
Erfaring / kunnskap om kartleggingsarbeid og dokumentasjon
Gode datakunnskaper - samt kjennskap til fagprogrammet Profil (vil få opplæring)
Evne til å jobbe selvstendig og i team
Holde deg faglig oppdatert
Engasjert og ansvarsfull
Bevisst på å ha brukeren i fokus og utviser trygghet ved utfordrende adferd
Fokus på å fremme egenmestring og bidra til ett meningsfullt innhold i hverdagen for den enkelte
Åpen for nye utfordringer og alternative løsninger 

Vi tilbyr
100 % vikariat stilling-turnus- kalenderplan/ønsketurnus
Tjenesten kan tilby komprimerte arbeidsperioder med tilsvarende lang fri, 12 timers vakter
Faglig og personlig utvikling i et tverrfaglig arbeidsmiljø
Ett spennende og utfordrende fagfelt
Gode forsikrings-  og pensjonsordninger i KLP
Tiltredelse, snarest mulig eller etter avtale.
 

Spørsmål om stillingen
Spørsmål om stillingene og kommunen rettes til Adelingsleder Trond Einar Olaussen - telefon: 95179067

- epost trond.einar.olaussen@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.
 

En av kommunens mange Perleturer 
Perleturene er i regi av Finnmarks friluftråd

Jobbnorge-ID: 228207, Søknadsfrist: 8. juli 2022

Utlysningstekst (228207).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 17. juni 2022 kl. 11:22 Side 2 / 2


