
Miljøarbeider
Tilrettelagte tjenester,
Lillehammer kommune

Søk på stillingen

Miljøarbeider/assistenter:
65,7% stilling hvilende nattevakt-fast
4x16,78% stilling -fast
50% stilling vikariat tom 15.05.23

Amat pluss barnebolig organiseres under Tjenesteområde tilrettelagte tjenester i Lillehammer kommune.
Vi har ca.19 årsverk ansatte i tillegg til vikarer. Tjenesten yter bistand til ca 70 mennesker med barn,
ungdom og voksne, som av ulike årsaker befinner seg i sårbare eller utfordrende situasjoner.
Tjenesten gir ambulante tjenester basert på individuelle behov med mål om økt selvstendighet og
deltagelse i eget liv. Samarbeid med pårørende ,interne og eksterne instanser er en viktig del av arbeidet.

  Søknadsfrist: 01.08.2022

  Arbeidsgiver: Lillehammer kommune

  Stillingstittel: Miljøarbeider/Assistent

  Heltid / Deltid: Deltid

  Ansettelsesf… Fast

  Webcruiter-ID: 4542066536

  Sosial deling :       

Arbeidsoppgaver

Jobbe forenlig etter gitte fagsystemer.
Samarbeid med pårørende
Gi medisiner

Kvalifikasjoner

Erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalyse.
Erfaring med pårørendesamarbeid
Erfaring med håndtering av utfordrende atferd.
Erfaring med å jobbe med tjenestemottakere med varierende og sammensatte bistandsbehov.
God relasjonskompetanse
Generelle datakunnskaper.
Sertifikat klasse B.

Personlige egenskaper

Selvstendig og ha gode samarbeidsevner.
Helse til å stå i de krevende situasjoner som jobben krever over tid.
Godt humør og være fleksibel.
 
Kontakt med dyr kan forekomme i arbeidet.
Menn oppfordres til å søke.
Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4542066536&language=nb&link_source_id=0


Bruksvilkår  Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø med faglige utfordringer, varierte arbeidsoppgaver og en engasjert personalgruppe
som tilstreber et godt tverrfaglig samarbeid med andre aktuelle instanser for å kunne gi det enkelte
individ et best mulig tilbud.
Tjenesten er i stadig utvikling og mottar ofte nye og spennende utfordringer som må møtes på ulike
måter.
Gode pensjons og forsikringsordninger.
Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende tariffavtaler.

 Åpne veibeskrivelse

 Kontaktinformasjon

Bodil Sliper
Leder Ambulant miljøarbeidstjeneste

 91375073

 

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=61.136286000000,10.442855300000
http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=61.136286000000,10.442855300000
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

