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.

Ved Rørvik Sykestue er følgende
stillinger ledige:
SYKEPLEIERE:
 100 % FAGLEDER FAST FRA 01.02.19.
 75 % SYKEPLEIER VIKARIAT FRA 01.01.19 – 01.01.20, med mulighet for fast
tilsetting
 50 % SYKEPLEIER FAST NATT FRA 01.02.19.
 50 % SYKEPLEIER VIKARIAT NATT FRA 01.01.19 – 01.09.20, med mulighet for
fast tilsetting
HELSEFAGARBEIDERE/HJELPEPLEIERE:
 70 % HELSEFAGARBEIDER FAST FRA 01.01.19.
 75 % HELSEFAGARBEIDER FAST FRA 01.01.19.
 DIV REKRUTTERINGSSTILLINGER MED ARBEID HVER 3. HELG
 TILKALLINGSVIKARER
I helsefagarbeiderstillingene kreves det autorisasjon som helsefagarbeider. Andre kan
også søke, men kan da få engasjement for inntil ett år.
I sykepleierstillingene kreves det autorisasjon som sykepleier. Turnus per tiden med
arbeid hver 4. helg for nattstillingene, og turnus per tiden med arbeid hver 3. helg for
dag/aften-stillingene. Stillingene kan ikke deles.
For alle stillingene: Faste ansatte i deltidsstilling kan søke, jfr AML § 14-3. Personlige
egenskaper som selvstendighet, god arbeidskapasitet, ansvarsbevissthet,
samarbeidsevner, stabilitet, engasjement, pågangsmot og godt humør vektlegges.
Skriv i søknaden om du er interessert i andre stillingsprosenter, om det blir ledighet på
grunn av interne opprykk. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju. Det ligger et
funksjonstillegg til nattstillingen. Ved spørsmål, ta kontakt med avdelingsleder Tove
Severeide, 74393480/97531517

Skriftlig søknad vedlagt CV, samt referanser sendes Vikna kommune
v/rådmannen, Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik eller e-post til
vikna@vikna.kommune.no
Søknadsfrist 10.01.19.

