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. Godt utbygde idrettsanlegg, inkl
golfbane i umiddelbar nærhet. Kommunen har gode kommunikasjoner – bla flyplass.

Veileder 50 % fast stilling ved NAV Vikna
NAV er Norges arbeids, - og velferdsforvalting med ca 19 000 medarbeidere. NAV leverer tjenester og
stønader til ca 2,8 millioner mennesker. Gjennom NAV skal sin innsats flere få mulighet til å være i
arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. NAV Vikna har 8 ansatte. NAV Vikna inngår i
tjenesteområdet Ytre Namdal, bestående av Vikna, Nærøy og Leka, med totalt 20 medarbeidere.
Vi har nå ledig 50 % stilling ved NAV Vikna, med kontorsted Samfunnshuset, Rørvik 2.etg.
NAV Vikna søker etter veileder som har kompetanse og lyst til å jobbe med mennesker.
Arbeidsoppgavene består av bla oppfølging av brukere samt veiledning, rådgivning og saksbehandling
i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV.
Kvalifikasjonskrav:








Høyskoleutdanning innen økonomi eller sosialfaglig kompetanse. Relevant annen utdanning
og eller arbeidserfaring kan helhetlig vurderes.
Erfaring fra informasjons, - og veiledningsarbeid
Gode kommunikasjonsevner
Gode dataferdigheter
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Beherske engelsk muntlig
Evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar

Vi ønsker at du har;










Kompetanse innen feltene sosial, økonomi, veiledning/rådgivning
Evne til å inspirere og motivere
Evne til å fokusere på muligheter og løsninger
Flink til å kommunisere med mennesker i utfordrende livssituasjoner
Er service og løsningsorientert
Har god gjennomføringsevne
Strukturert og nøyaktig
Trives med høyt arbeidstempo
Har evnen til å sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og evner å tilegne deg ny kompetanse

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:










Hyggelig og stabilt kollegium i et inkluderende arbeidsmiljø
Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
Personlig utvikling og et godt læringsmiljø
Gode lønnsvilkår, tilsetting på kommunale vilkår
God pensjonsavtale gjennom KLP
Rekrutteringsfremmende tiltak, bl.a. hjelp til bolig og barnehage
Flyttegodtgjørelse etter reglement
Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju

Vikna kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kandidater til å søke jobb.
Kommunen er IA – bedrift og vil legge til rette for søkere med redusert funksjonsevne.
Søkere bør kunne disponere egen bil i tjenesten.
For mer informasjon om stillingen:



Tjenesteområdeleder Rigmor Valen Bratland, tlf 416 108 28, rigmor.valen.bratland@nav.no
Helse og sosialsjef Ivar Kvalø 74393443/948 86 700 ivar.kvalo@vikna.kommune.no

Skriftlig søknad vedlagt CV, samt bekreftet kopi av autorisasjon og referanser sendes Vikna kommune
v/rådmannen, Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik.
Ytterligere informasjon om Vikna kommune finnes på www.vikna.kommune.no
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