Ledige stillinger
SYKEPLEIERE/SPESIALSYKEPLEIERE
Storhaugen helsehus drifter kommunens korttids døgnplasser, kommunale
legetjenester, fysio- og ergoterapitilbud til voksne, miljø- og dagtilbud,
samt seniorsenter. Vi har ledig følgende stillinger:
• 2 x spesialsykepleier.
• 2 x sykepleier.
• 2 vikariat for sykepleier.
Vi tilbyr lokal lønnsstige og konkurransedyktig lønn for sykepleiere i turnus
Søknadsfrist: 1. januar.
HELSEFAGARBEIDERE
Følgende stillinger i turnus er ledig ved Bo og habilitering:
Naustveien
Myra boliger
• 50,39%.
• 100% (natt).
• 43%.
Breilisikten
• 15% (assistent-/studentstilling).
• 2 x 65,70% (natt).
• 13% (assistent-/studentstilling).
Rensviktunet
• 80%.
• 63,40% (natt).
• 40%.

Smørsoppen
• 2 x 70%.
• 2 x 60%.
• 40%.
Søknadsfrist: 1. januar.

REKRUTTERINGS-/STUDENTSTILLINGER
• 15 % stillinger med arbeid hver 3. helg ved Storhaugen helsehus.
• 15 % stilling ved bo og habilitering.
• 13 % stilling ved bo og habilitering.
Søknadsfrist: 1. januar.
RÅDGIVER BARNE- OG UNGDOMSKULTUR
• 100% fast stilling.
Kommunen er inne i en spennende utviklingsfase, og vi søker nå en
kunnskapsrik, motiverende og fremtidsrettet rådgiver Kulturenheten.
Rådgiver vil ha stor faglig frihet som kommunens koordinerende ledd innen
barne- og ungdomskultur, med ansvar for blant annet saksbehandling,
planarbeid og utvikling av fagområdet.
Søknadsfrist: 15. januar.
BIBLIOTEKFULLMEKTIG
• 50% fast stilling.
Vil du være med og skape en offensiv bibliotektjeneste? Vi ønsker
en initiativrik og serviceinnstilt medarbeider som vil være med på å
videreutvikle Kristiansund bibliotek til et synlig og fremtidsrettet kultur- og
kunnskapstilbud, og en god møteplass.
Søknadsfrist: 15. januar.
Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du
på kristiansund.no under fanen «Ledige stillinger».

politiske møter
• Bygge- og eiendomsforvaltningsutvalget: 20. desember kl. 8.30,
Servicetorget (Vågeveien 4).
Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er
unntatt offentlighet.
Trykker du
når du er på facebooksiden til Kristiansund kommune,
får du nyheter fra kommunen automatisk på veggen din.

