SORSELE
KOMMUN

Semestervikarier till äldre- och handikappomsorgen
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan
erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter
att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse
finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och
enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela
kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive.
Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste.
Arbetsuppgifter:
Sorsele kommun behöver semestervikarier under semestermånaderna juni-augusti inom
hemtjänsten Ammarnäs, Gargnäs och Sorsele, vikarier till särskilda boenden och
boendestödjare.
Kanske just Du är en av dem vi söker.
Kompetens/kvalifikationer
Vi söker Dig som är vårdbiträde/undersköterska eller håller på att utbilda Dig till
vårdbiträde/undersköterska eller har annan lämplig utbildning.
Vi söker även Dig som inte har någon av ovanstående utbildning, men som har erfarenhet av
eller intresse för att arbeta med människor på ett omvårdande sätt.
Inom vissa arbetsområden krävs körkort.
Varaktighet/arbetstid:
Schemalagd arbetstid förlagt dag/kväll och natt vardagar och helger, hel- eller deltid eller efter
eget önskemål under perioden juni-augusti.
Lön:
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Kontaktperson:
Vid intresse kontakta Mona Forsgren, bemanningsenheten, som du når på
tel: 0952-140 81, 070-271 35 93 eller via e-post: bemanningsenheten@sorsele.se
Facklig företrädare:
Kommunal, Solveig Berglund tel: 010-442 96 83

Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Besök gärna vår hemsida www.sorsele.se
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post:
omsorg@sorsele.se senast 2017-04-18.
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Märk din ansökan med: Semestervikarie, samt ange vilket område du söker i första hand.
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbedes.
Kommunstyrelsen
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