Melleruds kommun, socialförvaltningen söker

Två arbetsterapeuter 100 %
Tillsvidareanställning till Rehabteamet
Vi tillämpar Förtroendetid
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.
Rehabteamet ingår i enheten Hemsjukvården/Rehab, Vård och Omsorg,
Socialförvaltningen i Melleruds Kommun. Hemsjukvården/Rehab ansvarar för insatser
enligt HSL till personer i eget boende, särskilda boendeformer och LSS. Rehabteamet
består av 4 arbetsterapeuter, 2 fysioterapeuter, 1 hjälpmedelstekniker och 1
vaktmästare/reparatör.
Arbetsuppgifter
Du kommer att utifrån din yrkeskompetens bedöma aktivitets- och funktionsförmåga
samt utföra insatser som träning, behandling och utprovning och förskrivning av
hjälpmedel. I arbetsuppgifterna ingår även bedömning av behov av bostadsanpassning.
Att instruera, handleda och utbilda övrig personal inom rehabilitering ingår som en
självklar del i ditt arbete. Arbetet sker i nära samarbete med övriga professioner som
finns omkring patienten såsom omvårdnadspersonal, biståndshandläggare, enhetschef,
fysioterapeut och sjuksköterska.
Förtroendetid
Socialförvaltningen kommer under en tvåårsperiod, med möjlighet till förlängning, arbeta
med ett projekt där arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar med förtroendetid
motsvarande 12,5% av sin tjänstgöringsfaktor. För en 100% anställning innebär det
1 h/dag. Förtroendetiden är arbetstid som medarbetaren själv förlägger och kan fyllas
med planering, inläsning, kompetensutveckling eller annat enligt överenskommelse
tillsammans med ansvarig chef.
Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut gärna med några års erfarenhet. Körkort för manuell
växellåda krävs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträdesdag
Efter överenskommelse.
Lön
Kommunen tillämpar individuell lönesättning.

Upplysningar
Enhetschef Lena Hansson tel. 0530-189 93 eller 070-994 22 28
Samordnare/arbetsterapeut Ingrid Johansson tel. 0530-183 49 eller 070-238 51 85
Fackliga företrädare
Helena Larsson, Sveriges Arbetsterapeuter, tel. 070-260 91 34
Ansökan
Intervjuer kommer att göras fortlöpande under tiden.
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 bemannings- och
rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
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