Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med vel 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er
bundet sammen med en undersjøisk tunell. Vi har fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet. I
tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø.
Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd
offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen. Kommunen har utallige vann
for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året.

Vil du være med å utvikle morgendagens omsorg?
Enhetsleder Miljøtjenesten
Du brenner for faget, menneskene, har trua på samspill for å flytte fjell og går gjerne den
ekstra mila for å finne de beste løsningene – som vil fungere i praksis.
Miljøtjenesten i Ibestad
Miljøtjenesten i Ibestad er en døgnbemannet tjeneste. Tjenesten yter bistand til mennesker som har
ulike behov for hjelp i hverdagen som følge av funksjonshemming, utviklingshemming og fysisk eller
psykisk sykdom, med hovedfokus på praktisk bistand, opplæring og helsehjelp. I tillegg organiserer
tjenesten koordinator, Individuell plan å hjemmekonsulent. Det er en tjeneste i endring.
Miljøtjenesten i Ibestad har ca. 15 ansatt.
Blant våre ansatte finner du både høgskoleutdannede, fagarbeidere og praksislærte. Hos oss jobber det
sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter, hjelpepleiere og helsefagarbeidere.
I tillegg er miljøtjenesten i Ibestad en lærebedrift, og vi har ofte sykepleierstudenter, vernepleier
studenter og lærlinger.
Som del av en ledergruppe på 5 har du gode sparringspartnere på veien. Du vil oppleve et tett
samarbeid mellom enheter i kommunen og sannsynligvis større faglige utfordringer enn i storby
kommuner.

Vi håper du ønsker å oppnå glede og trivsel gjennom samhandling med ansatte og brukere av
tjenesten, men samtidig evner å være tydelig og handlekraftig i utviklingen av et fremtidsrettet og
faglig robust sykehjem.
Kort om deg:
Du er beslutningssterk, kommuniserer godt og evner å gjennomføre gode prosesser innenfor gjeldende
rammeverk. Du oppfattes som rettferdig og løsningsorientert, viser vilje til dialog og involvering av de
ansatte, men stiller krav og følger opp med god tilstedeværelse og integritet. Du evner å bygge felles
kultur, lede sammen med andre og finne gode løsninger innenfor rammen av fag, kvalitet og økonomi.
Du ser muligheter framfor begrensninger i daglig drift og tør å tenke nytt og utfordre etablerte
ordninger der det er hensiktsmessig. Har du erfaring fra endrings- eller omstillingsprosesser er dette en
fordel.
Hovedoppgaver:
•
•
•
•

Overordnet ansvar for Miljøtjenestens oppgaver, som omfatter fag, økonomi, HMS og personal.
Sikre utvikling og gjennomføring av overordnede mål og strategier.
Videreutvikle enheten, samt i felleskap ta ansvar for å skape en positiv organisasjonskultur og et
godt kollegialt arbeidsmiljø.
Være en aktiv bidragsyter i ledergruppen i organisasjonen.

Kvalifikasjoner:
•
•
•
•

Helsefaglig bakgrunn og autorisasjon som vernepleier
Videreutdanning innen ledelse er en fordel.
Erfaring med personal, rekruttering og administrative oppgaver.
Ledererfaring og gjerne kommunal praksis.

Personlige lederegenskaper vil bli sterkt vektlagt.
Ibestad kommune kan tilby deg:
•
•
•
•

Spennende og varierte lederutfordringer innenfor et viktig samfunnsområde.
Utvikling som leder i et faglig sterkt miljø.
Gode pensjons- og personalforsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden.
Nødvendig tilleggsutdanning.

Skulle du ikke være fra området er vi behjelpelig med bolig. Vi har gode jobbmuligheter innenfor en
rekke bransjer og ett av landets mest moderne grunnskole så anser vi oss for en attraktiv plass for
folk flest. Området byr på en variert og mangfoldig natur, hvor du finner alt fra uberørte fjell- og
villmarksområder utmerket til spennende fjordlandskap og skjærgårder med storhavet utenfor. Så
om du liker en aktiv hverdag eller en rolig livssituasjon, tror vi du vil finne begge delene hos oss. Og
skulle du være fra området, vet du hvorfor vi elsker vår livsstil her.

Nysgjerrig på nye utfordringer?
Flytte hjem, eller kanskje prøve noe nytt? Nyutdannet eller erfaren, vi hører gjerne fra deg.
For ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte HSO leder Anita Dahl Solbakken, tlf 909 66 923
eller personalsjef Roald Pedersen tlf 906 26 272 for spørsmål.
Det gjøres oppmerksom på at ansettelse skjer på betingelse av at det blir levert politiattest før
tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse.
Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb
Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere din CV i programmet.
Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere som ber om konfidensialitet,
må grunngi dette særskilt i søknaden. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli
offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere vil da bli forhåndsvarslet om
offentliggjøring og får mulighet til å trekke sin søknad.
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