LIERNE KOMMUNE
«Lierne – Det gode vertskap»

Er du en engasjert sykepleier som ønsker 90 % fast stilling i Lierne
Kommune?
I Lierne kommune er det 90% fast stilling som sykepleier med tiltredelse 01.02.22.
Arbeidssted er for tiden ved Hjemmebaserte tjenester.
I Hjemmebaserte tjenester er helsehjelp i Hjemmet sammensatt av tverrfaglig samarbeid
mellom Sykepleiere, Helsefagarbeidere, fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør og
kreftsykepleier. Det er tatt i bruk nytt pasientvarslingssystem for å tilpasse oss ny teknologi
med mål om kvalitetsforbedring og brukervennlige løsninger i hverdagen

Kort om stillingen:
I stillingen arbeider du i 6 ukers turnus, med arbeide hver 3 helg. Du inngår i et team med
sykepleiere og helsefagarbeidere som jobber tett på brukerne. Samarbeider tett tverrfaglig
med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, helsetunet og familieenheten for å få til et helhetlig
pasientforløp.

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:
•
•
•

Ha ansvaret for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av brukere
Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med
kvalitetskrav og lovverk
Bidra til et godt samarbeid med brukere og pårørende

•
•

Være aktiv pådriver for å skape et godt fagmiljø og bidra til samarbeid på tvers av
faggrupper og avdelinger
Opplæring og faglig veiledning av kollegaer

For deg som ikke er kjent med kommunen kan vi fortelle:
Lierne er en kommune på 2961 km2 – altså 6 ganger så stor som Oslo eller like stor som
Vestfold.
Dette gir tilnærmet ubegrensede muligheter for den som liker jakt og friluftsliv.
I kommunen bor det 1355 personer, så det er god plass til flere. Kommer du flyttende med
familie garanterer kommunen barnehageplass.
Lierne kjennetegnes ved fremtidsoptimisme, pågangsmot og utvikling – «..Det henne fe me
te..»)

Vi ønsker at du har:
-

Fullført sykepleiefaglig høyskoleutdanning
Fordel med erfaring innenfor geriatri, demensarbeid og velferdsteknologi
God datakompetanse- Vi har visma profil og digitale kvalitetssystem
Personlige egenskaper vil tillegges særlig vekt ved tilsettelse
Er kreativ, løsningsorientert og fleksibel.
Stillingen kan ikke deles.
Lønn etter tariff
Søknad: Du finner elektronisk søknadsskjema på www.lierne.kommune.no (fyll ut
fullstendig)
Søknadsfrist: 10.12.21.

Dersom du har spørsmål vedrørende stillingene kan du gjerne ta kontakt med leder
Hjemmebaserte tjenester tlf 97721739/ mail silje.nordal@lierne.kommune.no eller helse og
omsorgssjef, Edith Valfridsson tlf 95799475 / mail edith.valfridsson@lierne.kommune.no

