Melleruds kommun söker sjuksköterskor
Melleruds kommun med cirka 9 000 invånare ligger naturskönt i Dalsland med närhet till såväl
vatten som skog som kort restid med tåg till Göteborg och Karlstad. Mellerud har ett rikt
föreningsliv och en väl utbyggd kommersiell och kommunal service. Den fantastiska naturen,
lugnet, närodlade produkter och ett aktivt fritidsliv ger stora möjligheter till ett liv med god
kvalitet.
Arbetsuppgifter
Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården innebär att du arbetar mot patienter i ordinärt
boende men även mot särskilt boende. Enheten arbetar utifrån socialnämndens uppsatta mål och
kvalitetsgarantier. Arbetet är varierande med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom HSL. Vi har
hög och bred kompetens inom gruppen där vi dessutom arbetar med och utvecklar egna
specialområden. Förutom kommunal sjukvård ingår vi i Samverkande sjukvård som innebär
uppdrag från jourcentralen, 1177 och IVPA (i väntan på ambulans) uppdrag. Procapita används
som journalsystem. Arbetet innebär även att arbeta för god samverkan med andra yrkesgrupper
och anhöriga.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. 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 (för manuell växellåda) 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.
Vad kan vi erbjuda dig?
Enheten genomgår just nu en positiv period av förändring där vi aktivt arbetar för att utveckla
vår verksamhet. I en mindre kommun är avstånden mellan verksamheterna mindre och vi arbetar
alltid för ett nära samarbete i alla riktningar. Varmt välkommen med din ansökan, CV och
personliga brev e-post till ansokan.sn7@mellerud.se. Intervjuer sker fortlöpande så vänta inte
med din ansökan.
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