2. GANGS
UTLYSNING

RØDØY

FAST
STILLING
PÅ DEN VAKRE
HELGELANDSKYSTEN

ER DU VÅR
NYE KOLLEGA?
ALDERSTUN
OMSORGSSENTER

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. Administrasjonsstedet i kommunen er Vågaholmen.

90 % FAST STILLING SOM SYKEPLEIER/VERNEPLEIER
VED ALDERSTUN OMSORGSSENTER/HJEMMETJENESTEN
Alderstun omsorgssenter ligger i Kila, Tjongsfjorden.
Institusjonen disponerer 32 boliger, hvorav ni
leiligheter og to rom for avlastning og/eller
rehabilitering.
Vi har ledig 90 % fast stilling som sykepleier eller
vernepleier, fra snarest.
Stillingen inngår i en todelt turnus ved omsorgssenteret, med arbeid hovedsakelig arbeid natt med
noen langvakter og dagvakter. Arbeid hver tredje
helg. Stillingen omfatter også hjemmesykepleie.
Det er krav om norsk autorisasjon, og ved annet
morsmål enn norsk/skandinavisk, må det

dokumenteres språknivå minimum tilsvarende c1.
Søkeren må ha førerkort klasse B.
Personlig egnethet og tidligere erfaring vil bli
vektlagt.
Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lovog avtaleverk. Politiattest vil bli avkrevd i tråd med
bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven
§ 5-4.
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Flyttegodtgjørelse kan gis etter eget reglement.
Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
Flyttegodtgjørelse kan gis etter eget reglement.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til avdelingsleder ved Alderstun
omsorgssenter tlf. 75 09 89 27/29, eller Rødøy kommune tlf. 75 09 80 00
Søknad med CV sendes Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen eller
postmottak@rodoy.kommune.no.
Søknadsfrist: 15. april 2020. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.
Rødøy kommune har offentlige søkerlister, jfr. Offentlighetsloven § 25. Søkere som
ønsker unntak for oppføring, må begrunne dette i søknaden.

