
                                            Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med vel 1400 innbyggere fordelt på 

                                           øyene Andørja og Rolla.  Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunnel. 

                                           Vi har også 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.  

Miljøterapeut i 100 % stilling i et prosjekt med 1 års varighet. 

Psykisk helsetjenesten er i Ibestad kommune underlagt seksjon for Helse- Sosial og omsorg (HSO) og 
organisert under Miljøtjenesten. Tjenesten er under oppbygging, og består i dag av en sykepleier og en 
familieveileder. 

Målet for tjenesten er:  
Å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom og nedsatt funksjonsevne på en måte 
som fremmer trygghet, bidrar til likeverd og likestilling og forebygger sosiale utfordringer, samt 
tilrettelegger for mestring av ferdigheter som kreves i dagliglivet. Tjenesten ønsker å levere et likeverdig 
tjenestetilbud med god kvalitet, som sikrer at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha 
en aktiv og meningsfylt hverdag, med mangfoldige impulser. Tjenesten har fokus på mestring, 
identitetsbygging og godt selvbilde. Vi ønsker å gi et godt tjenestetilbud som ivaretar respekten for den 
enkeltes integritet og verdighet, samtidig som det bidrar til at det offentliges ressurser utnyttes på best 
mulig måte. 
Psykisk helsetjenesten i Ibestad kommune er under oppbygging og er bygget på recoverytankegangen.  
 
Arbeidsoppgaver vil være 
 

- Individuell oppfølging som er tilpasset den enkelte brukers behov, ressurser og mål 
- Aktiv miljøarbeid 
- Bygge opp ulike aktivitetsgrupper og drifte dem 
- Aktivt følge med og søke relevante prosjektmidler 
- Dokumentasjon etter gjeldende lovverk og bruk profil 
- Motivere, gi støtte og glede 

 
Kvalifikasjoner 

- Det er ønskelig med høyere utdanning og erfaring innenfor rus – og psykisk helsearbeid 
- Faglig oppdatert og engasjert 
- Du har gode kjennskaper til gjeldende lovverk  
- Veiledningskompetanse 
- Personlig egnethet vil bli vektlagt 

 
Egenskaper 

- Kreativ 
- Fleksibel og arbeidsvillig, et «ja- menneske» 
- Du kan jobbe selvstendig og i team 
- friluftsinteressert 
- Gode evner til omstilling 
 



Hvordan er det hos oss? 
Du vil få arbeide i en organisasjon med høy kompetanse, interessante arbeidsoppgaver og et godt 
arbeidsmiljø. Hos oss har du gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen. Vi har fleksitid, og som 
medarbeider i kommunen så vil du få veldig gode pensjonsvilkår. 
 
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. 
 
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til: 
Enhetsleder Kirstin Wiik – Johansen: tlf. 95104425 eller 
Seksjonsleder Anita Dahl Solbakken, tlf: 90966923 
 
Søknadsfrist: 24. november 2019 

 


