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.

Vikna kommune, Rus og psykiatritjenesten
Vi leter etter deg som ønsker å være vår nye medarbeider? Vi søker etter engasjerte
og positive medarbeidere som ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø.

Tjenesten har følgende stillinger ledige;

For alle stillingene:
Faste ansatte i deltidsstilling kan søke, jfr AML § 14-3.









Norsk autorisasjon
Engasjement, fleksibilitet og løsningsorientert.
Personlig egnethet vektlegges høyt.
Gode kommunikasjons –og samarbeidsevne.
Positiv bidragsyter til fagmiljø og arbeidsmiljø.
Evne til både selvstendig arbeid og teamarbeid.
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 og bidra i endringsprosesser og utviklingsarbeid.
Vi forutsetter gode norsk-kunnskaper, både muntlig og skriftlig.
Det er krav om politiattest for tilsetting i stillinga.

Turnus per tiden med arbeid hver 3. helg for dag/aften-stillingene. Stillingene
kan ikke deles.
Det kreves førerkort klasse B.
Skriv i søknaden IDnr. på stillingen, samt om du er interessert i andre
stillingsprosenter. Dette hvis det blir ledighet på grunn av interne opprykk.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Det ligger et funksjonstillegg til nattstillingene.
Ved spørsmål rus og psykiatritjenesten, ta kontakt med avdelingsleder Ingunn
Kjønsø, 995 60 960
Skriftlig søknad vedlagt CV, samt referanser sendes Vikna kommune
v/rådmannen, Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik eller e-post til
vikna@vikna.kommune.no
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