BLI EN AV OSS!
Måsøy kommune har ca 1250 innbyggere og ligger ytterst i havgapet i Vest Finnmark. Hovednerven vår er fiskeri, og vi jobber aktivt med å
legge til rette for andre næringer. Havøysund er kommunesenteret og et av de fineste fiskeværene på Finnmarkskysten. Vi kan tilby barnehage,
skole, kulturskole og en rekke aktiviteter i regi av lag og foreninger.
Vi ønsker oss kollegaer og medarbeidere som tåler et sjøslag! Blir du med på laget?

Sykepleiere
Finnmarkskystens perle søker Sykepleiere. Søker du spennende faglige u ordringer og storartet natur?
Måsøy kommune har 2 ledige s llinger som sykepleier - blir du med på laget?
Havøysund er en perle ved kysten mellom ellene på 71 grader nord. Her har du naturen re utenfor døren og kort vei l jobb. Du kan kombinere en trivelig
jobb med ellturer, skigåing, ell- og havﬁske. Hovednæringen i kommunen er ﬁskeri, og vi jobber ak vt med å legge l re e for andre næringer.
Måsøy kommune trenger ﬂere sykepleiere og vi har for den ledig 2 faste s llinger. Tjenestested er sykehjemmet på Havøysund helsesenter, men det kan
endres ved behov.
Vi søker e er engasjerte medarbeidere som behersker norsk både muntlig og skri lig.
S llingen innebærer
Mulighet for langvaktturnus med lange friperioder
Arbeid hver 3. helg
Et aktivt og spennende arbeidsmiljø med pasienten i fokus
Assistere lege på legevakt
Lønn etter avtale
Mulighet for å leie kommunal bolig
Flyttegodtgjøring etter kommunale retningslinjer
Kvaliﬁkasjoner
Søker må ha autorisasjon som sykepleier.
Personlige egenskaper
Er faglig engasjert
Har gode samarbeidsevner
Behersker norsk både muntlig og skriftlig
Liker å jobbe i team
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Den som lse es må kunne legge frem gyldig poli a est, ikke eldre enn 3 måneder
Måsøy kommune er behjelpelig med å skaﬀe bolig. Arbeidsforholdet reguleres av gjeldende lov og avtaleverk, herunder plik g medlemskap i kommunal
pensjonsordning, KLP. De som bor og arbeider i Finnmark får e ergi studiegjeld e er gjeldende regler fra Lånekassen.
I henhold l oﬀentlighetsloven §25 oﬀentliggjøres søkerlisten. Opplysninger og søkeren kan bli oﬀentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli
oppført på søkerlisten. De e vil i de lfeller varsles
Kontaktpersoner
Fagansvarlig sykepleier Anne Amundsen, tlf. 78424116, anne@masoy.kommune.no
Fagansvarlig sykepleier Siv Berg, tlf. 78424116, slb@masoy.kommune.no
Virksomhetsleder Arnstein Larsen, tlf. 47611186, arl@masoy.kommune.no
Søknad sendes
Elektronisk søknad med CV og a ester sendes via www.jobbnorge.no. Søknadsfrist: søknader vurderes fortløpende
Jobbnorge-ID: 158024, Søknadsfrist: Ikke søkbar
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