Rødøy kommune
Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelen, med ca. 1 300 mennesker. Kommunen
dekker et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Nordfjorden under
Svartisen. Bosetningen fordeler seg på de største øyene og på fastlandet. Kommunen knyttes
sammen av ferge- og hurtigbåtsamband. Vi har daglig forbindelse med Bodø og Sandnessjøen med
Nordlandsekspressen. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen. I Rødøy kommune
er det rikelig med hav og fjell. Mulighetene for å dyrke et aktivt friluftsliv er nærmest ubegrenset. Kommunen har et
desentralisert tjenestetilbud med helsetjenester, skoler og barnehager, og ulik næringsvirksomhet. Kommunen har
tilskuddsordning for boligbygging. Administrasjonsstedet i kommunen er Vågaholmen.

Helse- og omsorgssjef
Vår helse- og omsorgssjef ønsker nye utfordringer, og vi søker etter hennes etterfølger. Helse- og
omsorgsetaten er i stadig utvikling, så vi ser etter en som er visjonær, nytenkende, som kommuniserer
godt og har stor gjennomføringsevne. Helse- og omsorgssjefen inngår i rådmannens ledergruppe.
Rødøy kommune driver blant annet to omsorgssentre, to legekontor, ambulerende legekontor på
ambulansebåt, hjemmetjenester, psykisk helse og helsesøstertjeneste. Rødøy kommune skal ha et godt
og desentralisert tilbud. Helse- og omsorgssjefen har også ansvar for samhandling med spesialisthelsetjenesten, nabokommuner og deltagelse i fagfora.
Dine hovedoppgaver hos oss vil bli





Ansvar for overordnet drift og koordinering av helse- og omsorgsetaten
Ansvar for personalledelse i egen etat
Økonomi- og resultatansvar for etaten
Saksbehandling

Helse- og omsorgssjefen må ha
 Relevant utdanning og erfaring fra helse- og omsorgsfagene
 Bred ledererfaring
 Gode resultater innenfor kvalitetsarbeid og økonomistyring
 Erfaring fra endrings- og prosessledelse
 Erfaring med planarbeid
Vi kan tilby
 En spennende og utfordrende jobb i en vidstrakt kommune
 Lønn etter avtale
 Å være behjelpelig med å skaffe bolig
 Flyttegodtgjørelse etter eget reglement
Helse- og omsorgssjefen skal være en pådriver for å utvikle og tilpasse kommunens tilbud innenfor
tjenesteområdene. Erfaring med bruk av dataverktøy til både kontor- og fagsystemer er en fordel.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt ved tilsetting, og aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til helse- og omsorgssjef Maj-Britt Hafsmo
tlf. 75 09 80 10, eller rådmann Kitt Grønningsæter tlf. 75 09 80 04.
Søknad med CV sendes til: Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen eller postmottak@rodoy.kommune.no.
Søknadsfrist: 27. mai. Tiltredelse snarest.

- Kystfolket under polarsirkelen -

