
 RØST KOMMUNE 

 

LEDIGE STILLINGER SOM SYKEPLEIER 

 

Røst kommune har ledig 2 stillinger som sykepleier. Den ene stillingen er 

fagansvar hjemmetjenesten, 100%. Den andre stillingen er sykepleier på 

sykehjemmet 90%. 

 
Arbeidsoppgaver 

 

• Nødvendig helsehjelp samt personlig bistand under stell, pleie, medisinsk behandling og dokumentasjon 

etter gjeldende lovverk 

• Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak samt evaluere sykepleien til den enkelte bruker 

• Samarbeide med pårørende, hjelpeverge og samhandling med interne og eksterne instanser 

• Sykepleiefaglig ansvar 

• Delta i utvikling av egen arbeidsplass/arbeidssituasjon samt delta i veiledning og opplæring for 

medarbeidere 

• Medansvar for en forsvarlig forvaltning av enhetens ressurser 

• Kjenne til og etterleve rutiner i gjeldende kvalitetssystem 

Kvalifikasjoner 

• Norsk autorisasjon som sykepleier 

• Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet 

• Erfaring fra hjemmesykepleien 

• Evne til fleksibilitet, nytenking og initiativtaking 

Vi søker 

• En trygg og stabil medarbeider med sunne verdier og holdninger 

• Kan jobbe selvstendig og i team samt ha en god fremdrift i arbeidet 

• Ser din sykepleierolle i samspill med andre kollegaer i enheten 

• Har gode kommunikasjonsferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Har generell IKT-kunnskap og kan tilegne deg fagsystemer som til enhver tid brukes 

 



 

 

Vi kan tilby 

• Spennende arbeidsoppgaver 

• Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer 

• God pensjons og forsikringsordning 

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. 

For stillingen 

• Skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt 

• Førerkort klasse B er nødvendig for stillingen 

• Gyldig politiattest må fremlegges før ansettelse 

• Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju 

• Ansettelser skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler 

 
Søknadsfrist : 28.05.20 
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til: 
Avdelingsleder Arnhild Adolfsen Tlf 76050532 / 99591126 
Enhetsleder helse og omsorg Hanne Skjefstad 48283626 
 
Søknad vedlagt CV sendes til: 
 
Mail: postkasse@rost.kommune.no 
Eller til 
Røst kommune 
8064 Røst  
 
Vitnemål og attester dokumenteres ved eventuell ansettelse. 
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