Vikna kommune ligger på Namdalskysten i Nord Trøndelag. Kommunen har vel 4400
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

Ledig stilling som aktivitør 100% stilling ved dagaktivitetstilbudet i Vikna
kommune
Vikna kommune, hjemmetjenesten avdeling 1, har ledig stilling som aktivitør i 100%
stilling fra d.d.
Stillingen er knyttet til dagaktivitetstilbud under etablering for alle typer brukergrupper,
og ligger under ledelsen av hjemmetjenesten. Vikna kommune har et prosjekt
gående, «Helse for fremtiden», hvor det er nedsatt en prosjektgruppe som jobber
med helhetlig dagsentertilbud til alle brukergrupper i kommunen. Stillingen vil inngå i
denne og bli en viktig medspiller i videre arbeid, frem mot oppstart og drift av
tilbudet.
Stillingen har dagarbeidstid. Dagaktivitetstilbudet er ment benyttet av alle
bruekrgrupper hvro aktivitør har ansvar for å aktivisere, stimulere, gi gode
opplevelser og meningsfulle hverdager til både hjemmeboende og brukere av
kommunens institusjonstjenester. Tilbudet er ment å skal ha en forebyggende,
aktiviserende og avlastende funksjon. Tilbudet skal avlaste pårørende og bidra til at
familie og ektefelle kan stå lenger i ein krevende omsorgssituasjon.
Vi søker en medarbeider som er serviceinnstilt og fleksibel, og som evner å arbeide
selvstendig og i team.
Arbeids- og ansvarsområde
• Lede og videreutvikle dagaktivitetssentertilbudet sammen med alle avdelinger som
skal bli brukere av tilbudet
• Planlegge og sette i verk tilpassede aktiviteter til brukergruppene
• Utvikle, kvalitetssikre og markedsføre ulike aktiviteter
• Dokumentasjon i kommunens journalsystem

• Være ein pådriver i tverrfaglige samarbeid med andre avdelinger i egen
organisasjon (for eksempel institusjoner, skole/bhg, kultur osv.)
• Knytte bånd/samarbeidsrelasjoner ut mot lag/ organisasjoner/frivillige i kommunen
med målsetting om tettere samarbeid i forhold til aktiviteter og opplevelser for våre
målgrupper
• Andre aktuelle arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen.
Kvalifikasjoner
• Fagbrev som aktivitør. Relevant praksis kan kompenseres for manglende utdanning
• Du er kreativ, fleksibel, utviklingsorientert og motiverer andre
• Du har gode evne til å arbeide selvstendig og i team
• Gode datakunnskaper
Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper.
Førerkort klasse B
Gyldig politiattest
Vi kan tilby deg








Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Du får oppfylt ønsket ditt om å skape en god og trygg arena for
brukergrupper som trenger det.
Mulighet for å benytte dine kreative og utviklingsskapende evner.
En spennende og kreativ arbeidsplass som du vil få være med å
videreutvikle.
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 kommunalt tilsetting
Arbeidssted:
Hjemmetjenesten, Viknatunet
Kontaktinfo:
Anita Hansen, enhetsleder,
mobil: 97565140
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