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Boendehandledare
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

Boendehandledare till vårt LSS boende
Arbetsuppgifter:
Arbetet omfattar stöd och service till de boende inom de områden av deras liv som de har svårt
att klara själva. Som boendehandledare behöver du också kunna laga mat och utföra andra
hushållsuppgifter. I arbetet ingår även att tillsammans med kollegor löpande:
Göra kartläggningar av förmågor hos de boende, dokumentera, följa upp och utvärdera
insatser. Följa de boende i deras vardag med allt från tandläkarbesök till shopping på stan eller
event utanför kommunen.
Dina egenskaper:
Intresse av att arbeta med alternativa och kompletterande kommunikationssätt.
Intresse av arbete med metodutveckling och olika kognitiva stöd för målgruppen inom LSS.
Engagemang för att arbeta med omvårdnad och omsorg
Du är tydlig och lugn både när det gäller kroppsspråk och verbalt språk.
Goda datakunskaper.
Kompetens/kvalifikationer - krav:
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B- körkort är ett krav.
Gymnasial utbildning med fokus på grundläggande kunskaper om utvecklingsstörning och
kognitiva funktionsnedsättningar samt pedagogiska metoder och förhållningssätt.
Eller annan utbildning som arbetsgivaren anser vara likvärdig.
Önskemål:
Personligt intresse av kost, hälsa och rörelse.
Varaktighet/arbetstid:
Fem tillsvidare anställningar om 80-100%, Kommunen arbetar med ett heltidsprojekt där
målet är att alla skall erbjudas heltid knutet till en arbetstidsmodell, när det är klart kommer
denna arbetsplats att ingå i arbetstidsmodellen.
Dag, kväll, helg och natt med viss del sovande.
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Eftersom boendet är nytt kommer tillsättning att ske fortlöpande utifrån den takt de boende
flyttar in, med sista ansökningsdag 2019-03-31. Tillsättning av tjänster kan ske innan sista
ansökningsdag.
Lön:
Enligt avtal.
Kontaktperson:
Socialchef Ann-Christin Linder, tel 0952-140 31
Facklig företrädare:
Kommunal: Solveig Berglund, tfn 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: 2019-03-31. Löpande rekrytering tillämpas.
Märk din ansökan med: Boendehandledare LSS
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds.
Kommunstyrelsen
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