2 undersköterskor 75% hemtjänsten Södra vik
Filipstad i östra Värmland har ca 10 500 invånare. Här har du nära till natur och friluftsliv och också
till kultur, sevärdheter och fartfyllda evenemang. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med
ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett
brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter.
Socialförvaltningen ansvarar bland annat för äldre- och handikappomsorg, hälso- och sjukvård,
psykiatri samt individ- och familjeomsorg. Vi är ca 480 medarbetare som har Sveriges viktigaste
jobb.
Nu söker Socialförvaltningen dig som vill ha ett arbete där du verkligen gör skillnad!
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta inom vår äldreomsorg, din placering blir i hemtjänsten Södra. Genom
ditt arbete gör du skillnad i våra brukares vardag genom att ge den hjälp och det stöd de behöver i
sitt hem. Arbete utgår från beslut och genomförandeplaner och omfattar förutom vård och
omsorgsuppgifter även dokumentation och kvalitetssäkring i våra verksamhetssystem. Arbetet är
omväxlande och varierande och ställer höga krav på flexibilitet.
Tjänsten innebär arbete både dagtid, kvällstid och helg. Vi använder oss av önskeschema
vilket innebär att du har möjlighet att själv kunna påverka dina arbetstider.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska. Det är meriterande om du har arbetat med liknande
arbetsuppgifter tidigare. Som person är du öppen, utåtriktad och positiv. Flexibilitet, ett gott
bemötande och intresse för att arbeta med människor är ett måste. Du arbetar när dina kollegor
och andra yrkesgrupper exempelvis sjuksköterskor och rehabiliteringsassistenter vilket ställer höga
krav på god samarbetsförmåga. Arbetsgivaren kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav och vi ser gärna att du har grundläggande datakunskap.
Arbetstid/varaktighet
Tjänsten är ett vikariat tom 2018-09-01 med start 2017-09-18. Tjänstgöringsgraden är 75%
Lön och anställningsförhållanden enligt kollektivavtal.
För ytterligare upplysningar
Nathalie Lindqvist, gruppledare, 0590-616 12.
Facklig information
Kommunal, 0590-613 65.
Ansökan
Du skickar din ansökan med CV och ett personligt brev till: nathalie.lindqvist@filipstad.se
Märk din ansökan med ”Undersköterska vik Södra”.
Välkommen med din ansökan senast 2017-08-25

