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Ledige stillinger
Undervisningsinspektører

Helsepersonell hjemmetjenesten

Vi har ledig 100 % faste stillinger ved:

Vi har følgende faste stilligere ledig ved
hjemmetjenesten:

• Gomalandet skole
• Allanengen skole
• Nordlandet ungdomsskole x 2
Søknadsfrist: 23. april
Spesialpedagog og lærer med
tegnspråkkompetanse
Vi har ledig 100 % faste stillinger som:

• 2x 100% Avdelingssykepleier
• 80% Helsefagarbeider
• 94% Helsefagarbeider
• 77% Hjemmehjelp
• 80% Hjemmehjelp
Søknadsfrist: 23. april
Avdelingssykepleier ved
Storhaugen helsehus

• Spesialpedagog ved Nordlandet
ungdomsskole
• Lærer med tegnspråkkompetanse
ved Nordlandet barneskole

Vi har ledig 100 % fast stilling ved
avdeling for Øyeblikkelig hjelp- og
korttidsplasser.

Søknadsfrist: 23. april

Søknadsfrist: 15. april

Brannkonstabler

Enhetsleder Barn, familie og helse

Vi har følgende ledige stillinger ved
Kristiansund brannvesen:

• 100 % fast stilling.

• 3x 100 % stillinger som brannkonstabel, stasjonert ved Kristiansund
brannstasjon
• 1x 1,08 % stilling som brannkonstabel, stasjonert ved Langøya Depot-styrke i Averøy kommune

Barn, familie og helse er en enhet med
ca. 85 ansatte fordelt på tre avdelinger;
Interkommunalt barnevern, Forebyggende helsetjenester for barn og unge
og Opplæringstjenesten med spesialpedagogiske tjenester og logopeder.
Enheten har også ansvar for kommunens psykososiale kriseteam.

Søknadsfrist: 14. mai
Søknadsfrist: 30. april
Svømmeinstruktør
• Ledig 100 % fast stilling ved Atlanten
Idrettspark.
Søknadsfrist: 7. mai

Fullstendige utlysningstekster og hvordan
man søker finner dere på
www.kristiansund.no

Politiske møter
Ungdomsrådet: 9. april kl. 16.00, formannskapssalen
Bystyret: 10. april kl. 13.00, bystyresalen
Bygge- og eiendomsforvaltningsutvalget: 11. april kl. 9.00, Servicetorget
Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur: 11. april kl. 14.45,
Gomalandet skole
Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet: 12. april kl. 9.00,
formannskapssalen
Møter i folkevalgte organ holdes for åpne dører, bortsett fra saker som er unntatt
offentlighet.

Kunngjøringer
Biblioteket holder stengt
På grunn av kurs for ansatte holder Kristiansund bibliotek stengt torsdag 12. og
fredag 13. april.
Dronefotografering Kristiansund sentrum
Kristiansund kommune vil i perioden 9. april til 29. april gjennomføre dronefotografering av Kristiansund sentrum. Ønsker du mer informasjon ta kontakt med
servicetorget på 71574000.
Følg Kristiansund kommune på Facebook og få med deg siste nytt og ledige
stillinger!

