Ledige stillinger
ENHETSLEDER OG PERSONALLEDER SYKEHJEM

FAGSTILLINGER VED HJEMMETJENESTEN

Er du målbevisst, tydelig og flink med folk?  Har du lyst til å lede og
utvikle morgendagens sykehjemstjeneste? – Da kan det hende at dette
er jobb for deg.
Vår dyktige enhetsleder og vår dyktige personalleder har fått nye utfordringer og vi søker etter deres etterfølgere.
• 100 % enhetsleder, fast.
• 100 % personalleder, fast.
Enheten består av 3 sykehjem med felles ledelse. Personalleder er en
del av lederteamet, sammen med fag- og administrasjonsleder.
Den viktigste delen av jobben blir å sørge for at alle som jobber i enheten arbeider mot samme mål: Best mulig kvalitet for de som bor i sykehjemmene våre innenfor tildelte rammer.
Søknadsfrist: 13. februar

• Vi har ledige faste stillinger for sykepleiere, helsefagarbeidere
hjemmehjelp og vernepleiere.
• I tillegg har vi vikariater for sykepleiere og apotektekniker.
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere og ledere,
varierte arbeidsoppgaver og en arbeidsplass med fokus på fag og utvikling av tjenesten.
Søknadsfrist: 6. februar

FAGSTILLINGER VED STORHAUGEN HELSEHUS
• Faste stillinger for sykepleiere, spesialsykepleier, fagsykepleier og
stillinger for studenter/elever.
• Svangerskapsvikariater for sykepleiere, spesialsykepleier og helsefagarbeider.
Storhaugen helsehus tilbyr en spennende og utfordrende jobb i et fagmiljø som jobber systematisk med fokus på fag, kvalitet og med pasienten i fokus.
Søknadsfrist: 6. februar

KREFTKOORDINATOR
Stillingen er enhetsovergripende og administrativt og faglig knyttet til
kommunens Hjemmetjeneste. En viktig oppgave er å ha overordnet
rådgivnings- og veiledningsansvar ovenfor pasienter og pårørende.
• 100% fast stilling.
Søknadsfrist: 6. februar

BRANNKONSTABLER
Brann og redningsenheten har ledig
• Inntil 3 faste 100 % stillinger som brannkonstabel.
Arbeidsoppgaver vil bl.a. være utrykningstjeneste, herunder
brannbekjemping, trafikkulykker, akutt forurensning, redning etc.
Enheten tilbyr varierende og utfordrende arbeidsoppgaver med
mulighet til personlig utvikling sammen med gode kolleger i et til
tider hektisk tempo.
Søknadsfrist: 5. februar

Fullstendig utlysningstekst og informasjon om hvordan du søker, finner du på kristiansund.no under fanen «Ledige stillinger».

Kunngjøringer
BARNEHAGEPLASS DRIFTSÅRET 2017-2018
Det er felles og samordnet opptak for alle barnehagene i Kristiansund.
Dette omfatter følgende barnehager:

Kommunale
Dale barnehage
Fløya barnehage
Fosna barnehage
Heinsa kulturbarnehage
Juulenga barnehage
Karihola barnehage
Myra barnehage
Rensvik barnehage
Røsslyngveien barnehage

Private
ABC-bakken barnehage
Atlantis barnehage
Blåskjellet barnehage
Blåtoppen barnehage
Draget barnehage
Gårdsbarnehage AS
Kristiansund Idrettsbarnehage
Kvalvika barnehage
Storbakken barnehage
Vassbakken barnehage
Veslefrikk barnehage

• Bystyret har vedtatt at det skal bygges en ny barnehage i Karihola og en
på Nordlandet. Byggestart og ferdigstillelse er foreløpig ikke klar. Barn
som har plass i barnehager som skal legges ned når nye barnehager
bygges, får tilbud om overføring til annen barnehage når det blir aktuelt.
• Opplysninger om barnehagene, opptakskriterier med mer finner du
på www.kristiansund.no samt i det trykte informasjonsheftet som fås
på servicekontoret.
• Servicekontoret bistår de som trenger hjelp til utfylling av søknaden.
Kristiansund servicekontor, Langveien 19. Telefon 71 57 40 00/71 57 43 79.

BESØKSHJEM

Det samordnede opptaket innebærer at
• Søknadsfrist til hovedopptaket er 1.mars.
• Det er ett felles søknadsskjema som gjelder alle barnehager i
Kristiansund, både kommunale og private.
• Søknadsskjemaet skal også benyttes ved søknad om endret oppholdstid
og/eller overføring til annen barnehage. De som ønsker endring av
oppholdstid og/eller overføring må søke om dette hvert år.
• Søknadsskjemaet er lagt ut på www.kristiansund.no og skal sendes
elektronisk.
• De som har søkt tidligere og som foreløpig ikke er tildelt plass, trenger
ikke å søke på nytt.

• «Lise» er ei jente på 15 år som har behov for et besøksfamilie, ca. to
helger pr. måned. Gjerne et par uten små barn, med tid og overskudd
til å gjøre positive aktiviteter sammen med henne.
• «Kari» er ei jente på 2,5 år. Hun har behov for en besøksfamilie med
omsorgsfulle, grensesettende og trygge voksne. Besøksfamilien kan ha
egne eldre barn. ca. annenhver helg.
• «Stian» er en gutt på 4 år. Han trenger en trygg og rolig besøksfamilie
en helg pr. måned.
• «Knut» er en gutt på 6 år. Han har behov for en besøksfamilie annenhver helg, eventuelt hver tredje helg. Bør være aktive, kan gjerne ha
egne barn.
Vi ønsker ellers flere trygge, stabile og ansvarlige voksne til å melde seg
som tiltakspersoner for barneverntjenesten, både som besøkshjem og som
fritidskontakter. Det er mange barn som har behov for litt ekstra støtte.
Dersom du/dere er interessert i å bli besøkshjem, eller har spørsmål
rundt oppdraget, ta kontakt med barneverntjenesten for en uformell
prat. Ring 71 57 43 96 og spør etter Torill Brunsvik.
Kjenner du noen som passer til dette arbeidet – så tips dem!

Politiske møter
•
•
•
•

Eldrerådet: 23. januar kl. 10.00, formannskapssalen.
Formannskapet: 24. januar kl. 13.00, formannskapssalen.
Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur: 25. januar (ekstraordinært møte) kl. 13.00, formannskapssalen.
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial: 26. januar kl. 13.00, formannskapssalen.

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.

