
Helsefagarbeidere
- Avdeling A
Lillehammer helsehus,
Lillehammer kommune

Søk på stillingen

ØNSKER DU DEG EN SPENNENDE OG UTFORDRENDE JOBB? Ja, da er du hjertelig velkommen til å
søke stilling som helsefagarbeider hos oss.

Lillehammer helsehus er et av Norges største helsehus, og har ca. 220 årsverk fordelt på 8
sengeavdelinger. Avdeling A er en langtidsavdeling for personer med demens. Avdelingen består av en
skjermet enhet og sterk enhet med totalt 28.sengeplasser.

Vi har stillinger hvor vi har både hver andre- og hver tredje helg og arbeider primært i tredeltturnus. Det er
mulig å ønske seg 100% stilling, men da blir du ansatt i resterende prosent i vår Ressursavdeling. 

Ved intern omrokering i tjenestene våre vil ledige stillinger på helsehuset bli tatt av samme søkerbunke.

Ved tilbud om stilling er det krav om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
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Arbeidsoppgaver

 Faglig forsvarlig  helsehjelp til mennesker med behov for assistanse og etter gjeldene regler og lovverk
 Observasjoner og iverksetting av tiltak ut fra behov
 Dokumentasjon av helsehjelp i journalsystemet
 Kommunikasjon med pasient og pårørende

Kvalifikasjoner

 Erfaring fra arbeid med demens er svært ønskelig og vektlegges.
 Gode datakunnskaper, da tjenesten benytter Gat turnussystem, TQM kvalitetsprogram og Gerica

dokumentasjonssystem.
 Gode samarbeidsevner, men også viktig å kunne jobbe selvstendig
 Har fag og pasienten i fokus
 Løsningsorientert og ansvarsbevisst, og har evnen til å jobbe målrettet
 Engasjert medarbeider som tar initiativ og bidrar positivt i arbeidshverdagen, men  samtidig har

interesse for tjenesteutvikling.
 Du medvirker til et åpent og positivt arbeidsmiljø, har «stå på vilje» og humor
 Autorisert helsefagarbeider

https://candidate.webcruiter.com/cv?advertid=4586713705&language=nb&link_source_id=0


Bruksvilkår  Tilgjengelighetserklæring Webcruiter

Personlige egenskaper

 Positiv innstilling og et godt humør
 Åpenhet, respekt og ærlighet
 Opptatt av fagutvikling
 Løsningsorientert
 Personlig egnethet, stabilitet, samarbeidsevner og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle

ansettelser.

Vi tilbyr

 Individuelt tilpasset opplæring.
 Spennende og varierende arbeidsoppgaver
 Godt fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling
 Godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer
 Kompetansetillegg for relevant etter-/videreutdanning.
 Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Gudbrandsdalsvegen 235, 2619 Lillehammer

 Åpne veibeskrivelse

 Kontaktinformasjon

Aina Tyrom
Avdelingsleder avd. A0

 90617534

Linda Tveit Berge
Avdelingsleder avd. A1

 90544426

 

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn,

funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på

de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge

Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om

konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte

kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med

ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se

andre jobbmuligheter,  trykk her

http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=61.136586100000,10.437593700000
http://maps.google.com/maps?&z=14&mrt=yp&t=m&q=61.136586100000,10.437593700000
http://www.lillehammer.no/hjem.277014.no.html
http://61050500.localhost.webcruiter.com/Main/nb-no/Recruit/UserInfo/TermsAndConditions
http://61050500.localhost.webcruiter.com/Main/nb-no/Recruit/UserInfo/AsWebcruiter

