KOMMUNELEGE
VIKARIAT

VI KAN
SKAFFE BOLIG
PÅ DEN VAKRE
HELGELANDSKYSTEN

RØDØY

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.

KOMMUNELEGE – VIKARIAT

•

Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Ved
annet morsmål enn norsk/skandinavisk, må det
dokumenteres språknivå tilsvarende minimum c1.

Rødøy kommune søker etter vikarer til våre to ledige hjemler som kommunelege. Stillingene er påberegnet å delta i
kommunens legevaktsordningen. Vaktbelastningen er i dag
todelt.

•

Gode datakunnskaper, og gjerne kjennskap til journalsystemet CGM Journal/WinMed 3.

Rødøy kommunes helsetjeneste består i tillegg til legetjenesten av helsesøstertjeneste og psykisk helsetjeneste.

søkere som

Vi søker legevikarer i korte eller lengre engasjement.

Legetjenesten har per i dag legekontor i Tjongsfjorden/Kila
og et utekontor på Rødøy. Det prosjekteres nytt helsehus
i Jektvik, hvor helsetjenesten skal samles. Ambulansebåt
med ambulansearbeidere er stasjonert på Rødøy, og båten
brukes ved behov til utrykning på legevakt. Rødøy kommune
har samhandlingsavtaler med Helgelandssykehuset. Legevaktsformidlingen ligger i Rana, og andre interkommunale
samarbeid om blant annet legevakt er under utredning.

KRAV TIL SØKERNE
Det stilles følgende krav til søkerne på stillingen:
•

Norsk autorisasjon som lege.

•

Erfaring fra legevaktsarbeid.

VI ØNSKER
•

har gode evner til samarbeid, er fleksible og har interesse og engasjement for den kommunale helsetjenesten.

•

tar ansvar og arbeider godt både selvstendig og i team.

Relevant spesialisering, erfaring og personlig egnethet vil bli
vektlagt. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.
Lønn og arbeidsvilkår etter avtale. Vi kan være behjelpelig
med å skaffe bolig. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til
gjeldende lov- og avtaleverk.
Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose
og MRSA fremlegges, jf. Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester § 5-4.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til leder for helsetjenesten Tone Hoff,
tlf. 950 96 112.
Søknad med CV sendes Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen eller postmottak@rodoy.kommune.no.
Originale eller bekreftet kopi av vitnemål, attester og andre relevante dokumenter medbringes til
eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at Rødøy kommune har offentlige søkerlister, jfr. Offentlighetsloven § 25.
Søkere som ønsker unntak for oppføring, må begrunne dette i søknaden.

