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.
I Vikna kommune har vi for snarlig tiltredelse ledig stilling som:

FAST 100 % STILLING ERGOTERAPEUT
Ergoterapeuten vil i hovedsak jobbe med tverrfaglig samarbeid innen habilitering, rehabilitering og
forebyggende arbeid med barn og voksne i kommunen.
Ergoterapeutens lokaler er samlokalisert i Rørvik helsesenter sammen med fysioterapitjenesten,
institusjonstjenesten, familieenheten, hjemmetjenesten og legetjenesten i kommunen.
Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av nyere dato. Attest kreves bare av søkere som får
tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.
I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har
bedt om å bli unntatt offentlighet.
Kommunen er under en sammenslåingsprosess med Nærøy kommune. Dette trer i kraft i 2020.

Arbeidsoppgaver
Kommunal ergoterapeut med organisatorisk tilhørighet til kommunes avdeling for forvaltning og
ressursstyring, herunder brukerkontoret. Virksomheten utøves i nært samarbeid med kommunens
øvrige helsepersonell.
Bidra til å optimalisere fremtidens helsetjeneste i samsvar med samhandlingsreformen.
Bidra til kommunens folkehelsesatsing med fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid.
Bidra til utviklingen av ergoterapitjenesten i samarbeid med den øvrige helsetjenesten i kommunen.
Ha et åpent behandlingstilbud til befolkningen i nært samarbeid med de andre faggruppene i
kommunen.
Det forventes at ergoterapeuten følger pasienten på de arenaer som er nødvendig for et planlagt
pasientforløp med god og helhetlig oppfølging. Tett samarbeid med andre aktuelle instanser.












Rehabilitering etter sykdom/skade
Funksjonsvurdering/kartlegging
Hjemmebesøk
ADL-trening
Forebyggende hjemmebesøk
Hverdagsrehabilitering
Hjelpemiddelformidling
Tilpasninger av bolig
Delta i team for tildeling av tjenester og ha oppgaver knyttet til IP og ansvarsgrupper
Bidra til utvikling av velferdsteknologi
Veiledning

Kvalifikasjoner









3-årig bachelorutdanning som ergoterapeut
Norsk autorisasjon
Erfaring som ergoterapeut i kommune er ønskelig
Bred faglig bakgrunn
Erfaring med rehabilitering
Kunnskap om hverdagsrehabilitering
Erfaring, interesse og evne til å jobbe med alle aldersgrupper
Annen relevant kompetanse vurderes

Utdanningsnivå
Høyskole/universitet

Personlige egenskaper







Vi søker deg som er fleksibel, engasjert, løsningsorientert og som viser initiativ
Du har evne til å arbeide selvstendig, effektivt, strukturert og målrettet
Du har gode veilednings-, kommunikasjons- og samarbeidsevner
Du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Førerkort og disponerer egen bil
Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Muligheten til å utvikle kommunens ergoterapitjeneste
Et faglig aktivt miljø med regelmessig veiledning
God pensjonsordning - KLP
Inkluderende arbeidsmiljø – Vikna kommune er IA bedrift
Bedriftshelsetjeneste
Behjelpelig med barnehageplass og bolig.
Lønn og avtalevilkår etter Hovedavtalen.
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og
begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført
på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Vikna kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Stillingstype: Fast 100 % ergoterapeut
Arbeidssted:
Rørvik helsesenter, Kirkegata 10, 7900 Rørvik
Kontaktinfo:
Ivar Kvalø, ivar.kvalo@vikna.kommune.no, mob 94886700

Søknad vedlagt vitnemål, attester og CV sendes Vikna kommune v/ rådmannen, Boks
133 Sentrum, 7901 Rørvik, eller e-post vikna@vikna.kommune.no
Søknadsfrist: 22.02.2019

