Os kommune, med rundt 2000 innbyggere, er en god kommune å bo i. Os sentrum ligger
langs Rørosbanen, og det er 20 min. kjøretid til flyplass. Vi har flott og tilgjengelig natur, med
gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. Det er et aktivt idrettsliv og gode fasiliteter i
kommunen, med blant annet skiskytterarena og flerbrukshall. Røros alpinsenter
Hummelfjell ligger nær Os sentrum. Os kommune har god plass, gode skoler og god
barnehagedekning, og et rikt kulturliv.

60% vikariat som kommunal fysioterapeut
Fysioterapitjenesten i Os kommune består av en kommunal fysioterapistilling og en driftstilskuddstilling. Tjenesten har
tilholdssted midt i Os sentrum, og ligger i samme lokaler som Os sykehjem. Vi kan tilby en svært variert
arbeidshverdag med alt fra gruppetreninger i treningssal og basseng, individuell behandling, og sykehjemskasus. Vi
har et tett samarbeid med sykehjem og hjemmetjeneste, samt leger, ergoterapeut og helsestasjon.
Stillingen blir ledig fra 09.04.2018, snarlig tiltredelse er ønskelig.
Varighet på vikariatet er til 06.01.2019, med mulighet for forlengelse.

Krav til kompetanse
* Autorisasjon som fysioterapeut
* Gode norskkunnskaper. Både muntlig og skriftlig
* Beherske relevant dataverktøy. ProMed og Gerica.
* Førerkort kl B, bør også kunne disponere egen bil.
* Relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper
* Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.
* Det forventes at vedkommende har evne til å ta initiativ, samt ha evne til å opptre ryddig og effektivt.
* Du må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker, og du må vise hensyn og respekt.
* Du må både kunne arbeide selvstendig og sammen med andre yrkesgrupper og med pårørende.
* Vedkommende bør være fleksibel, løsningsorientert og framtidsrettet.
* Du må ha interesse for å jobbe med et bredt spekter av diagnoser og problemstillinger. Samarbeid med andre innen
omsorg og helse, samt pårørende

Vi tilbyr
* Kommunale tilsettingsvilkår og lønn etter hovedtariffavtalen.
* Gode pensjons- og forsikringsordninger.
* Varierte og spennende arbeidsoppgaver
* Mye selvstendig og frihet i arbeidsdagen
* Godt fagmiljø
* Godt arbeidsmiljø

Annet
Vi søker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og
funksjonsnedsettelser.
I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om
det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for
fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
De som ansettes i stillingen plikter å levere gyldig politiattest utstedt i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven
§ 5-4. Politiattest skal ikke legges med søknaden. Politiattest kan ikke være eldre enn 3 mnd.
Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved tilsetting. Aktuelle søkere vil bli innkalt til
intervju. Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Søknad sendes
Søknaden sendes via elektronisk søknadsskjema på Visma web innen fristen. Dersom du har behov for hjelp med
registrering av søknad kontakt servicekontoret i kommunen.
Søknadsfrist

28.03.2018

Utlyst dato

09.03.2018

Vårref

Kontaktperson
Tove Hegseth, kommunal fysioterapeut, mobil: 990 86 940, tove.hegseth@os.kommune.no
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