Melleruds kommun söker nattsjuksköterskor till
hemsjukvården från 64,2 % med möjlighet till högre
sysselsättningsgrad, tillsvidareanställning
Ref nr 2018/sjuksköterska5
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.
Hemsjukvården i Melleruds kommun erbjuder:








Dubbelt natt-ob t.om 2019-03-31. Beslut om förlängning av denna satsning
prövas under kvartal 1 2019
Samverkande sjukvård, utvecklande teamarbete
Hög och bred kompetens inom gruppen där vi dessutom arbetar med och
utvecklar egna specialområden
Ett klimat/kultur att dela med sig, alla hjälps åt och ställer upp för varandra,
inget är omöjligt tillsammans
Bra och tydliga rutiner, vi arbetar aktivt med avvikelser för kvalitetssäkring
Lagom stor kommun, bra kommunikationer och vackra omgivningar
Möjlighet till att arbeta extrapass

Arbetsuppgifter
Alla förekommande sjuksköterskeuppgifter i ordinärt och särskilt boende. Förutom
kommunal sjukvård ingår vi i Samverkande sjukvård som innebär uppdrag från
jourcentralen, 1177, MÄVA och IVPA (I Väntan På Ambulans) uppdrag. Som
sjuksköterska på natten ingår du även i nattpatrull.
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning och några års erfarenhet.
Körkort krävs för bil med manuell växellåda. Vi lägger stor vikt vid personlig
lämplighet.
Ansökningsdag och tillträde
Intervjuer kommer ske fortlöpande under ansökningstiden och tillträde fr.o.m.
2019-02-01
Lön
Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Upplysningar
Enhetschef Marina Udén tel 0530 – 183 68, 070 – 343 40 24,
marina.uden@mellerud.se
Fackliga företrädare
Vårdförbundet:
Ulrika Mellander tel 0530 – 183 01, ulrika.mellander@mellerud.se
Ann-Marie Melby tel 0530 – 183 51, 070 – 342 40 47, annmarie.melby@mellerud.se
Socialtjänsten
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.

Referensnummer

2018/sjuksköterska5

Ansökan till

gunnar.karlsson@mellerud.se

Lön

Individuell lönesättning.

Omfattning

Tillsvidare, 64,2 %

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

