Melleruds kommun söker sjuksköterska till Hemsjukvården
100% inriktning Psykiatri och LSS med möjlighet till
akademisk specialistutbildning
Ref nr 2018/sjuksköterska4

Melleruds kommun med ca 9000 invånare ligger naturskönt i Dalsland med
närhet till såväl vatten och skog som kort restid med tåg till Göteborg och
Karlstad. Mellerud har ett rikt föreningsliv och en väl utbyggd kommersiell
och kommunal service.
I tjänsten finns möjlighet att studera specialistutbildning inom psykiatri på 50 %.
Tjänstgöring med möjlighet upp till 100 % med arbetstid måndag-fredag
Arbetsuppgifter
Patientansvar inom psykiatri/LSS, handledning av personal, samverkan med
kommunens socialpsykiatri.
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning inom psykiatri och några
års erfarenhet. Körkort krävs för bil med manuell växellåda. Vi lägger stor vikt vid
personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning upp till 100 % med placering på en utbildningsanställning
under utbildningen som övergår i en tillsvidareanställning som
specialistsjuksköterska efter godkänt resultat på utbildningen. Arbetstiden är
förlagd måndag-fredag. Under en ev. utbildning fördelas tjänstgöringen med 50%
studier och resterande 50% som sjuksköterska inom enheten. För mer information
om villkor kontakta enhetschef.
Ansökningsdag och tillträde
Intervjuer kommer ske fortlöpande under ansökningstiden och tillträde efter
överenskommelse
Lön
Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Upplysningar
Enhetschef Marina Udén tel 0530 – 183 68, marina.uden@mellerud.se
Fackliga företrädare
Vårdförbundet:
Ulrika Mellander tel 0530 – 183 51, ulrika.mellander@mellerud.se
Ann-Marie Melby tel 0530 – 183 53, ann-marie.melby@mellerud.se

Socialförvaltningen
Vård och omsorg
Postadress: 464 80 MELLERUD . Besökadress: Köpmantorget
Tfn: 0530-180 00 . Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se . Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 . Plusgiro: 11 74 40-8 . Orgnr: 212 000-1488

Melleruds kommun arbetar aktivt med att minska pappersanvändningen så
ansök via e-post till gunnar.karlsson@mellerud.se. Vi skickar inte tillbaka
eventuellt insända betygskopior. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemanningsoch rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
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Ansökan till

gunnar.karlsson@mellerud.se

Lön

Individuell lönesättning.

Omfattning

Tillsvidare, upp till 100 %

Tillträde

Efter överenskommelse

Sista ansökningsdag

Fortlöpande

Upplysningar

Marina Udén, enhetschef, 0530–18368,
marina.uden@mellerud.se

Facklig företrädare

Ulrika Mellander, 0530–183 51,
ulrika.mellander@mellerud.se
Ann-Marie Melby, 0530–183 53,
ann-marie.melby@mellerud.se

