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.

Koordinerende enhet har ledig 100% vikariat som saksbehandler/rådgiver
Koordinerende enhet har ledig 100% vikariat som saksbehandler/rådgiver fra 01.10.17 01.10.18, med mulighet for fast ansettelse ved vikariatets utløp.
Saksbehandler/ rådgiver vil være en del av staben i helse og omsorg, helse- og
sosialsjef er nærmeste leder.
Koordinerende enhet sitt ansvar og oppgaver:
- tildele kommunens helse- og omsorgstjenester,
- koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering
- overordnede ansvar for individuell plan, oppnevning, opplæring og veiledning av
koordinatorer
- gi råd og veiledning til pasient og bruker i alle aldersgrupper, samt ivareta et helhetlig
og samordnet tilbud til pasient og bruker
- har ansvaret for dialogen med sykehuset vedrørende utskrivningsklare pasienter, som
trenger kommunale tjenester etter sykehusoppholdet
- samarbeid og faste møter med andre avdelinger som yter helse- og omsorgstjenester
- bestille og veilede i bruk av hjelpemidler i samarbeid med hjelpemiddelteknikere og
helsepersonell i hjemmetjenestene
Saksbehandler/rådgiver sitt ansvar og oppgaver:
- ivareta funksjon re/habiliteringskoordinator og i tillegg være saksbehandler ved
brukerkontoret
- vurderer brukeres behov, ressurser og rehabiliteringspotensiale i samhandling med
helsepersonell i de ulike tjenestene
- være pådriver i utviklingen av systematisk og rasjonelt arbeid innen habilitering og
rehabilitering
- opplæring og veiledning av tverrfaglig personale, særlig de som blir oppnevnt som
personlige koordinatorer

- forvalter søknader om ulike helse- og omsorgstjenester. Det innebærer å utrede,
tildele og fatte enkeltvedtak herunder også behandle klager i nært samarbeid med våre
utførende avdelinger
- dialog med spesialisthelsetjenesten vedrørende utskrivningsklare pasienter,
tverrfaglig samarbeid, både internt og eksternt
Kvalifikasjonskrav:
Vi ønsker en saksbehandler/rådgiver som har:
- Minimum 3 årig helse- og sosialfaglig utdanning, i målgruppen
sykepleier/vernepleier/ergoterapeut
videreutdanning i helserett er en fordel
Erfaring med skriftlig saksbehandling etter gjeldende lovverk
Erfaring fra kommunale helse- og omsorgstjenester er ønskelig
Kompetanse og erfaring innen (re) habilitering
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 Helse- og
sosialsjef Ivar Kvalø 743 93443 / 94886700
Søknaden sendes Vikna Kommune v/Rådmannen, postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik
Søknadsfrist 06.08.2017

