1. januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å
være en framoverlut og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i
vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen
som ligger på Namdalskysten vil få nærmere 10 000 innbyggere og 1000 ansatte.
I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert
service- og handelstilbud. Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og
annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.
Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt
utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim
fagskole.
Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to
timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både
sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.

Nærøysund kommune, hjemmetjenesten avdeling 2, TPU,
Rørvik
Vi leter etter deg som ønsker å være vår nye medarbeider? Vi søker etter en
engasjert og positiv medarbeider som ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø.

Tjenesten har følgende stilling ledige;
Vernepleier 100%, fast, fra 01.09.2019
Vernepleier, 100%, vikariat, fra 16.09.2019
Helsefagarbeider, natt, fast, 62% fra 01.09.2019
For stillingen:
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-stillingen.
Det kreves førerkort klasse B.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.
Ved spørsmål til stillingen i hjemmetjenesten avdeling 2, ta kontakt med
konstituert avdelingsleder Andri Beate Lysø, 984 21707
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: 15.09.2019

