
Hjemmetjenesten, Lillehammer
kommune

Søk på stillingen

Hjemmesykepleien søker dyktige sykepleiere på natt.

Vil DU være med å forme morgendagens hjemmetjenester? Hjemmesykepleien i Lillehammer kommune
etterspør DEG som er faglig nysgjerrig og aktivt vil bidra til å utvikle tjenester i hjemmet. Vår visjon er "Et
godt og aktivt liv hver dag". Jobb i hjemmesykepleien passer for DEG som liker utfordringer og variasjon i
arbeidsoppgaver. DU liker å jobbe selvstendig, men samtidig vil være en del av et aktivt tverrfaglig miljø.
DU er glad i nye utfordringer og en utfordrende arbeidsdag hvor ingen dager er like. I tillegg til at du får
brukt din kompetanse i ulike faglige utfordringer, møter DU mennesker i alle livsfaser og kulturell
bakgrunn med åpenhet og respekt.

Ved tilbud om stilling er det krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Ved ønske om økt stillingsstørrelse vil det kunne vurderes.

Søknadsfrist: 16.04.2023

Arbeidsgiver: Lillehammer kommune

Stillingstittel: Faste sykepleierstillinger
i Hjemmesykepleien

Stillinger: 2

Heltid / Deltid: Deltid

Ansettelsesf… Fast

Stillingsprose… 85, 60

Webcruiter-ID: 4633080605

Sosial deling :

Som sykepleier skal du utøve faglig forsvarlig helsehjelp jf. lovverket som regulerer tjenestene våre.

Sykepleierens rolle i Hjemmesykepleien er å jobbe direkte med sykepleiefaglige utfordringer og
vurderinger ute hos den enkelte pasient.
Legemiddelhåndtering etter gitt prosedyre.
Sykepleier medvirker til utarbeidelse av sykepleiefaglige prosedyrer.
Du skal samhandle med ansatte i andre avdelinger i tjenesteområdet Hjemmetjenesten.

Du må ha norsk autorisasjon som sykepleier.
Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. Fremmedspråklige søkere må ha bestått norsk språkprøve
nivå B2 eller tilsvarende norsk kompetanse.
Du må ha gode dataferdigheter.
Du må ha førerkort klasse B for å jobbe ute i Hjemmesykepleien.

https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4633080605&language=nb&link_source_id=0
http://61050500.localhost.webcruiter.com/Main/Recruit/Public/4633080605?language=NB&showExpired=true
http://61050500.localhost.webcruiter.com/Main/Recruit/Public/4633080605?language=NB&showExpired=true
http://61050500.localhost.webcruiter.com/Main/Recruit/Public/4633080605?language=NB&showExpired=true
http://61050500.localhost.webcruiter.com/Main/Recruit/Public/4633080605?language=NB&showExpired=true


 Vi leter etter deg som ikke er redd for nye utfordringer,
Har kjennskap til medisinskteknisk utstyr.
Er eksibel og samarbeider lett med andre.
Du er faglig nysgjerrig og selvstendig, bidrar aktivt til fagutvikling og til et godt og humørfylt
arbeidsmiljø.
Du er løsningsorientert og viser eksibilitet i samarbeid med andre.
Vise engasjement og kan stå i en hektisk og utfordrende arbeidshverdag.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Individuelt tilpasset opplæring.
Egen kontaktperson under opplæringen.
Variert arbeidshverdag med mange gode kollegaer, som spiller på lag med hverandre.
Utfordrende fagmiljø med fokus på kvalitet, utvikling og innovasjon.
Spennende og varierte arbeidsoppgaver der du får god bruk for relasjons- og sykepleiefaglig
kompetanse.
Flerkulturelt og godt arbeidsmiljø
Gode kolleger som vil ønske deg varmt velkommen
Elektronisk prosedyreprogram; VAR.
Elektronisk kvalitetsverktøy med avviksbehandling.
Et velfungerende journalsystem som stadig videreutvikles.
Konkurransedyktig lønn med kompetansetillegg for relevant etter- og videreutdanning i ht lokal avtale,
lønnssats 492 600-576 000
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Åpne veibeskrivelse

Malin Bakken
Avdelingsleder Hjemmesykepleien Øst

47681039
malin.bakken@lillehammer.kommun

e.no

Elin Renolen Furuhovde
Avdelingsleder Hjemmesykepleien SØR

+47 90656457
elin.renolen.furuhovde@lillehammer.k

ommune.no

Lillehammer kommune skal i størstmulig grad avspeile mangfoldeti befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansettalder, 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, selvom deter bedtom

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=61.114652800000,10.467456300000
http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=61.114652800000,10.467456300000
http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=61.114652800000,10.467456300000
tel:47681039
tel:+4790656457


Bruksvilkår  Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

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

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 fantas�sk turterreng for både sommer- og
vinterak�viteter.

Byen er vertskommune for Sykehuset Innlandet Lillehammer,
fylkesmannsembetet og fylkesadministrasjonen, og har gode
kommunikasjonsforbindelser �l jernbane, buss og flyplass. Vil du vite mer
om hvordan det er å bo og arbeide i Lillehammerregionen, klikk her.

http://www.lillehammer.no/hjem.277014.no.html
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

