SORSELE
KOMMUN

Personlig assistent
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.
Vi söker personliga assistenter, på 60-80 %.
Vi söker er som kan anpassa er efter brukaren önskemål och behov. Ni kommer att vara ett stöd
och hjälp i vardagen för brukaren. Vill ni ha ett jobb där du kan göra skillnad i en människas
liv - på riktigt? Hos oss spelar ni en viktig roll för att ge våra brukare ett gott liv. Med vårt
engagemang gör vi det bästa för våra medborgare. Vill du vara med och göra skillnad för
brukarna i Sorsele varje dag?
Arbetsuppgifter:
I arbetet som personlig assistent ingår att stödja brukaren så att denne får en mer meningsfull
vardag. Ni kommer att arbeta med att ge stöd och hjälp i vardagen för brukaren. Arbetet
innebär en del hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktioner.
Som personlig assistent måste ni vara lyhörda och anpassa er efter brukare önskemål och
behov.
Dina egenskaper:
För att kunna ge brukaren en bra vardag behöver du som person ha ett gott bemötande, en
positiv människosyn och ser lösningar istället för problem.
Kompetens/kvalifikationer krav:
Vi ser gärna att ni är utbildade undersköterskor.
Önskemål:
Meriterande om du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller vården.
Varaktighet/arbetstid:
Heltid. Arbetstid schemalagd dag, kväll och helg.
Anställning så länge uppdraget varar.
Tillträde snarast.
Lön:
Enligt avtal.
Kontaktperson:
Gustav Karlberg enhetschef, tel: 0952-140 84
forts.
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Facklig företrädare:
Solveig Berglund, Kommunal, 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:
kommun@sorsele.se senast 2019-02-04. Löpande rekrytering tillämpas.
Märk din ansökan med: Pers.ass
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds.
Kommunstyrelsen
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