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 – blant annet flyplass, godt utbygde idrettsanlegg, og
et rikt friluftsliv.
I Vikna kommune har vi for snarlig tiltredelse ledig

100 % Helsesøsterstilling, fast ved
helsestasjonen i Vikna kommune.
Vi søker etter en faglig dyktig helsesøster med engasjement og interesse for å
arbeide med målgruppen, og som kan skape gode relasjoner til brukerne.
Arbeidsoppgaver:
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Smittevern
Flyktningehelse
Utenlands vaksinering
Tverrfaglig samarbeid med skole/ barnehage og andre hjelpeinstanser
Kvalifikasjoner
Godkjent helsesøsterutdanning
Oppdatert kunnskap og foreskrivingsrett til prevensjon
Grunnleggende IKT kompetanse
Må beherske norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
Gyldig politiattest
Førerkort klasse B, og disponere egen bil
Personlige egenskaper
Er ansvarsbevisst og nøyaktig
Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Kan arbeide selvstendig
Er målrettet, strukturert og fleksibel
Vi tilbyr
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
Et godt arbeidsmiljø sammen med 3 andre helsesøstre, jordmor,
familieveileder, fysioterapeut og lege
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 gjeldende
avtaleverk.
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:
Vikna kommunale helsesenter
Kontaktinfo:
Grete Johansen, Ledende helsesøster,
tlf. Kontor: 743 93 338 /mobil: 907 66 037
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