
Gamvik- Norges mest attraktive utkantkommune
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!

Helsefagarbeider
Om stillingen 
Er du utdannet helsefagarbeider og har lyst å prøve et spennende år helt ytterst lengst opp mot nord? Da syns vi at du skal søke jobb hos oss!

Hos oss får du jobbe både på sykehjem og i hjemmesykepleien- det vil ikke være en kjedelig dag!

Kvalifikasjoner
Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider
Gode kommunikasjonsferdigheter, må beherske Norsk skriftlig og muntlig på minimum nivå B1
Gyldig politiattest ved ansettelse

Personlige egenskaper 
Positiv, fleksibel og løsningsorientert for å bidra til et godt arbeidsmiljø
Gode smarbeidsevner
Må kunne jobbe tverrfaglig og selvstendig
Ansvar for å holde deg oppdatert innet eget fagområde

Arbeidstid
3-delt turnus

Vi tilbyr
Opplæring, veiledning sammen med hyggelige arbeidskollegier
Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
Lønn i henhold til tariff
Dekning av reiseutgifter til og fra avtalen
Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig

Jobbnorge-ID: 225249, Søknadsfrist: Ikke søkbar

Utlysningstekst (225249).pdf - Generert fra Jobbnorge.no den 26. april 2022 kl. 13:44 Side 1 / 1


