SOMMERJOBB
OMSORG
VI KAN SKAFFE
BOLIG
VI SØKER
FERIEVIKARER
TIL DEN VAKRE
HELGELANDSKYSTEN

RØDØY

Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelen, med ca. 1 200 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. Administrasjonsstedet i kommunen er Vågaholmen.

Rødøy kommune har to omsorgssentre –
Alderstun omsorgssenter som ligger i Tjongsfjorden,
og Rødøya omsorgssenter som ligger på Rødøy. På
Rødøy er også boenheten for person med nedsatt
funksjonsevne. Hjemmetjenesten i kommunen
betjenes ut fra omsorgssentrene.

FERIEVIKARER – OMSORGSTJENESTEN
Vi søker ferievikarer for sommeren 2020 til omsorgssentrene, i hjemmetjenesten og til boenhet for person
med nedsatt funksjonsevne. Til omsorgssentrene og i
hjemmetjenesten søker vi sykepleiere, vernepleiere,
helsefagarbeidere, hjemmehjelpere og assistenter i
pleien, ved kjøkken og som renholdere.

Ved boenheten for person med nedsatt funksjonsevne
søker vi etter miljøarbeidere og assistenter.
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og
avtaleverk.
Ønsket tidsrom for vikariat må oppgis i søknaden. Har du
ønske om et bestemt arbeidssted, bes også dette oppgitt.
Gyldig politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven
§ 5-4, må framlegges ved tilsetting i vikariatet. Søkere må
beherske norsk muntlig og skriftlig. Ved annet morsmål
enn norsk/ skandinavisk, må det dokumenteres språknivå
tilsvarende B2.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Rødøy kommune, tlf. 75 09 80 00.
Søknad med CV sendes Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen eller postmottak@rodoy.kommune.no.
Søknadsfrist: Løpende
Vi gjør oppmerksom på at Rødøy kommune har offentlige søkerlister, jfr. Offentlighetsloven § 25.
Søkere som ønsker unntak for oppføring, må begrunne dette i søknaden.

