
Helsefagarbeider
79,58%
Skurva bofellesskap,
Lillehammer kommune

Søk på stillingen

Helsefagarbeider 79,58 % på Skurva bofellesskap

  Søknadsfrist: 07.08.2022

  Arbeidsgiver: Lillehammer kommune

  Sted: Lillehammer

  Stillingstittel: Helsefagarbeider 79,58%

  Stillinger: 1

  Heltid / Deltid: Deltid

  Ansettelsesf… Fast

  Stillingsprose… 79,58

  Webcruiter-ID: 4535483947

  Startdato: 15.08.2022

  Sosial deling :       

Arbeidsoppgaver

Gjennomføre planlagte oppgaver med den enkelte alene og i samarbeid med gode kolleger.

Bistand i alle hverdagslige gjøremål både i hjemmet, på dagtilbud og fritidsaktiviteter.

Gjennomføre tiltak som er beskrevet i tiltaksplaner.

Legemiddelhåndtering.

Håndtere utfordrende atferd.

Samarbeid med pårørende og andre samarbeidspartnere.

Andre arbeidsoppgaver etter arbeidsstedets behov.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har helsefagutdanning og fortrinnsvis har erfaring med brukergruppa

https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4535483947&language=nb&link_source_id=0


Bruksvilkår  Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons og formidlingsevner

Gode samarbeidsevner og evnen til å være fleksibel

Solide observasjonsevner og kunne klare å holde hodet kaldt i krevende situasjoner

Ansvarsbevisst

Evne til å kunne ta imot veiledning

Du må kunne faget godt, være selvstendig og trygg på egne avgjørelser

Du må kunne jobbe strukturert og følge oppsatte planer

Være reflektert og engasjert

Stabil arbeidstaker

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt

Vi tilbyr

Tiltredelsesdato kan diskuteres.

Stillingen er plassert i h.h.t tariff avhengig av ansiennitet
Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder i kommunal sektor.
God pensjonsordning
Lillehammer kommune har ca. 28. 000 innbyggere og er kjent både som OL-by, vintersportsby og kulturby.
Byen ligger ved Mjøsa, har et stabilt innlandsklima og et fantastisk turterreng for både sommer- og
vinteraktiviteter.

Gartnerhagen 7, 2615 Lillehammer, Norge

 Åpne veibeskrivelse

 Kontaktinformasjon

Inger Lise Holen
Leder

 41843174
 inger.lise.holen@lillehammer.kommu

ne.no

 

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn,

funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på

de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge

Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om

konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte

kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med

ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se

andre jobbmuligheter,  trykk her

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=61.123220900000,10.456186700000
http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=61.123220900000,10.456186700000
http://www.lillehammer.no/hjem.277014.no.html
http://61050500.localhost.webcruiter.com/Main/nb-no/Recruit/UserInfo/TermsAndConditions
http://61050500.localhost.webcruiter.com/Main/nb-no/Recruit/UserInfo/AsWebcruiter

