Melleruds kommun söker två undersköterskor till
Hemvården
Vård och omsorgssektorn söker två medarbetare med placering vid Hemvården
Kroppefjäll. Omvårdnadsarbetet bedrivs därmed i ordinärt boende. Enheten arbetar
utifrån socialnämndens uppsatta mål och kvalitetsgarantier.
Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att ta tillvara den enskildes egna resurser,
utifrån deras förmågor. Planering av vård och omsorg sker i samråd med den
enskilde, personal och ibland anhöriga. Att arbeta som undersköterska i Melleruds
Kommun innebär bland annat att arbeta omsorgsfullt och professionellt i samarbete
med övriga i arbetslaget och i nära kontakt med våra vårdtagare. Det innebär även
att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrupper och anhöriga. Som
undersköterska följer du de lagar och riktlinjer som finns, exempelvis
Socialtjänstlagen och Hälso-och sjukvårdslagen. Du skall vara beredd att utföra de
medicinska uppgifter som förekommer och som delegeras av sjuksköterska.
Vi inom vård och omsorg kommer att införa rätten till heltid 1 april 2019. Det
innebär att du kommer att få önska sysselsättningsgrad. Du kommer ha din
placering på Kroppefjälls hemvård men kan även komma att arbeta i andra
verksamheter inom enhetschefens ansvarområde.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har omvårdnadsutbildning eller motsvarande utbildning som
arbetsgivaren bedömer likvärdig. Som person är du lösningsinriktad och kan hantera
utmaningar. Du är en flexibel person som har lätt att anpassa dig till olika eller
förändrade omständigheter. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och ser inga
problem med att arbeta självständigt. Vi förutsätter att du är noggrann, lugn och
stabil, med en positiv attityd till arbetet, medarbetare och vårdtagare. Körkort är ett
krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du har viss
erfarenhet inom något specialområde, samt data/teknikvana eftersom vi nu inför
ytterligare välfärdsteknik i verksamheterna.
Välkommen med din ansökan, CV och personliga brev. Vi arbetar aktivt med att
minska pappersanvändningen och ser gärna att ansökan görs via e-post till
ansokan.sn5@mellerud.se. Har du inte tillgång till e-post skickas ansökan till
adressen nedan.
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