Lebesby kommune er en kyst - og fjordkommune i Midt-Finnmark. Kommunesenteret er Kjøllefjord som ligger på Nordkinnhalvøya. Lebesby
kommune har ca 1350 innbyggere, hvorav ca 1000 bor i kommunesenteret Kjøllefjord. Næringsveiene i kommunen er fiskeri, jordbruk, havbruk
og offentlig tjenesteyting, samt privat handel og service. Lebesby er også kraftkommune med inntekter fra to vannkraftverk og en vindpark.
Lebesby er kjent for sin optimisme og stå på-vilje, aktive ildsjeler og mangfoldet av lag og foreninger. Bolyst og omdømmearbeid står i fokus.
Se også www.visitnordkyn.com

Vi søker ferie- og tilkallingsvikarer i
hjemmebasert omsorg og på sykehjemmet
Vi søker etter ferievikarer og tilkallingsvikarer til Kjøllefjord sykehjem og hjemmebasert omsorg sone Kjøllefjord og Laksefjord. Vi trenger
helsefagarbeider, sykepleier og assistenter.
Du vil få opplæringsvakter med ansatte før du skal jobbe selvstendig.
Sykehjemmet har i tillegg til vanlig sykehjemsdrift akutt/sykestueplass og korttids/avlastningsplasser.
Du vil inngå i en 3 delt turnus både på sykehjemmet og i hjemmebasert omsorg.
Du vil få tilbud om medisinkurs. Det vil kunne bli aktuelt med helsefagarbeider utdanning med bindingstid for de som liker arbeidet og ser
pleie/omsorg som en fremtidig arbeidsplass.
Vi søker etter deg som har:
- Sertifikat for personbil (klasse B) for arbeid i hjemmebasert omsorg.
- Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.

Det er ikke krav til å ta vakter selv om du har vært på opplæring, så det er bare å prøve å se om dette er noe for deg :)

Søknad med ajourført CV sendes elektronisk via link på www.jobbnorge.no
Ved problemer med registrering av søknad, ta kontakt med personal- og serviceleder Anne Lill Fallsen, tlf: 97 99 09 05
For spørsmål om stillingen, bolig eller annet, ta kontakt med:
Avd.leder hjemmebasert omsorg: Lill Britt Lauritsen, tlf: 97 99 08 76
Avd.leder Kjøllefjord sykehjem: Paula Ylinampa, tlf: 97 99 08 61
Lebesby kommune har tatt stilling til markedsføring av stillingen, og ønsker ikke kontakt med andre enn søkere.
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