Vikna kommune ligger på Namdalskysten i Nord Trøndelag. Kommunen har vel 4300
innbyggere, hvorav ca 3300 bor i og omkring kystbyen Rørvik. Folketallet har vært i
jevn vekst de siste årene. Rørvik er et skole- og kommunikasjonssenter i regionen. Byen
har et velutviklet privat og offentlig servicetilbud.
Vikna kommune har en unik skjærgård, og byr på rike muligheter for jakt, fiske og
friluftsliv. Kommunen har mange frivillige lag og organisasjoner som driver et allsidig
kulturarbeid. Kommunen har gode kommunikasjoner – bla flyplass, godt utbygde
idrettsanlegg, og et rikt friluftsliv.

Rus og psykiatritjenesten, har ledig 50% fast stilling, merkantil
personellressurs
Rus og psykiatritjenesten har ledig 50% fast stilling, som merkantil personellressurs,
fra 01.05.2018.
Stillingen vil være en del av staben i helse og omsorg, enhetsleder hjemmetjenesten
avd. 1, er nærmeste leder.
Merkantil personellressurs sitt ansvar og oppgaver:
-

-

Ressursstyring
-

Innleie av personell, herunder administrasjon av vaktplan.

-

Registrering av fravær

-

Oppfølging av bemanningspermer

-

Følge opp kontrakter

-

Følge opp innkomne søknader

-

Avtaleregistrering/timebok

-

Lønn, kontrollere og registrere riktig arbeidstid

Fakturering
-

Attestering

-

Post

-

Motta telefonhenvendelser

-

Bestille kontorrekvisita og rengjøringsmiddel

-

Organisere brukerkontakt
-

Registrering av timer i henhold til vedtak

Kvalifikasjonskrav:
Vi ønsker en saksbehandler/administrativ ressurs som har:
- Minimum 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning.

-

Erfaring med skriftlig saksbehandling etter gjeldende lovverk

-

Erfaring fra kommunale helse- og omsorgstjenester er ønskelig

-

Engasjert og løsningsorientert

-

God formidlingsevne, muntlig og skriftlig

-

Selvstendig samt utstrakt vilje og evne til samarbeid med brukere, pårørende,
kollegaer og andre samarbeidspartnere se helhet og jobbe systematisk
ansvarsfull bidrar i endringsprosesser og utviklingsarbeid

-

Vi forutsetter gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig.
Det er krav om politiattest for tilsetting i stillinga.

Vi tilbyr
Et godt fag- og arbeidsmiljø, godt samarbeid både i egen avdeling og tverrfaglig, og vil
gi interessante utfordringer og muligheter.
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter
sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad sendes
Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju. Ved spørsmål, ta kontakt med
enhetsleder Ingunn Kjønsø 995 60 960 eller e-post; ingunn.kjonso@vikna.kommune.no
Søknaden sendes Vikna Kommune v/Rådmannen, postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik
eller per e-post til vikna@vikna.kommune.no
Søknadsfrist 29.04.2018

