
Offentlig søkerliste Utskriftsdato 08.08.2022

Virksomhet: Orkland kommune

Avdeling(er): Orkdal helsetun

Intern rekrutteringstittel:
Avdelingsleder Orkdal

helsetun

Referansenummer: 22/06739

Stillingsbeskrivelse

Virksomhetens navn: Orkland kommune Orkdal helsetun Søknadsfrist: 07.08.2022

Overskrift: Tiltredelse:

Rekrutteringstittel (til internt bruk): Avdelingsleder til skjermet enhet ved Orkdal helsetun Arbeidssted: Orkdal helsetun

Annonsetekst: Orkland oppstod som en fugl føniks 1. januar 2020 etter sammenslåingen av Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord. Vakkert svøpt sørvest i Trøndelag, sør for Trondheimsfjorden, er vi den

femte største kommunen i fylket. Vi har vakker kyst, flotte fjell og en unik historie og kultur tuftet på vikingtida, industrieventyr og en særegen evne til omstilling og innovasjon.

Er du en engasjert og utviklingsorientert leder som vil være med å planlegge Trøndelags beste helsetun?

Vi søker etter ny leder til skjermet enhet ved Orkdal helsetun. I Orkland kommune er vi opptatt av å gi

innbyggerne våre gode helsetjenester. Derfor er kloke og nære ansatte vår viktigste ressurs. Dette gjelder også

våre ledere, som i samarbeid med ledergruppe og medarbeidere skal bidra til at vi etterlever vår uttalte målsetting

om å være best i møte mellom mennesker. Orkland er i sterk utvikling, både som samfunn og kommune. Dette

gjelder ikke minst innen helse og mestringsfeltet, hvor satsing på faglig utvikling, kvalitet og velferdsteknologi er

tydelige satsinger. Du vil også bli med på den spennende reisen for å planlegge nye Orkdal Helsetun, som skal

realiseres i nær framtid. Dette vil gi oss fantastiske fasiliteter for både brukere og ansatte.

Du vil som avdelingsleder ved skjermet enhet være en viktig del av vårt gode lederlag ved helsetunet, samt del av

vårt større nettverk av ledere innen helse og mestringsfeltet. Vi støtter og hjelper hverandre, og har et sterkt fokus

på lederrollen. Stillingen er 100 % og fast.

Er du i tillegg faglig dyktig og engasjert? Ønsker du å skape en god hverdag for eldre? Liker du å motivere andre

til å gjøre en god jobb? Er du tydelig, kreativ, engasjert og har godt humør?  Da vil vi gjerne arbeide sammen med

deg! 

Du skal jobbe med

Ansvar for fag, drift og økonomi i avdelingen. • 

Personalansvar for cirka 14 årsverk. • 

Ansvar for å utvikle tilbudet ut fra pasientgruppens behov. • 

Bistå i utarbeidelsen av plan for nytt helsetun • 

Du har

Norsk autorisasjon som sykepleier, eller andre med relevant 3-årig helsefaglig utdanning. • 

Lederutdanning og/eller ledererfaring. • 

Relevant erfaring med avdelingens målgruppe.  • 

Dine personlige egenskaper
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Er du en engasjert og utviklingsorientert leder som vil være med å planlegge Trøndelags beste helsetun?

Vi søker etter ny leder til skjermet enhet ved Orkdal helsetun. I Orkland kommune er vi opptatt av å gi
innbyggerne våre gode helsetjenester. Derfor er kloke og nære ansatte vår viktigste ressurs. Dette gjelder også
våre ledere, som i samarbeid med ledergruppe og medarbeidere skal bidra til at vi etterlever vår uttalte målsetting
om å være best i møte mellom mennesker. Orkland er i sterk utvikling, både som samfunn og kommune. Dette
gjelder ikke minst innen helse og mestringsfeltet, hvor satsing på faglig utvikling, kvalitet og velferdsteknologi er
tydelige satsinger. Du vil også bli med på den spennende reisen for å planlegge nye Orkdal Helsetun, som skal
realiseres i nær framtid. Dette vil gi oss fantastiske fasiliteter for både brukere og ansatte.

Du vil som avdelingsleder ved skjermet enhet være en viktig del av vårt gode lederlag ved helsetunet, samt del av
vårt større nettverk av ledere innen helse og mestringsfeltet. Vi støtter og hjelper hverandre, og har et sterkt fokus
på lederrollen. Stillingen er 100 % og fast.

Er du i tillegg faglig dyktig og engasjert? Ønsker du å skape en god hverdag for eldre? Liker du å motivere andre
til å gjøre en god jobb? Er du tydelig, kreativ, engasjert og har godt humør? Da vil vi gjerne arbeide sammen med
deg!

Du skal jobbe med

• Ansvar for fag, drift og økonomi i avdelingen.
•Personalansvarfor cirka 14 årsverk.
•Ansvarfor å utvikle tilbudet ut fra pasientgruppens behov.
• Bistå i utarbeidelsen av plan for nytt helsetun

Duhar

•Norskautorisasjon som sykepleier, eller andre med relevant 3-årig helsefaglig utdanning.
• Lederutdanning og/eller ledererfaring.
• Relevant erfaring med avdelingens målgruppe.

Dine personlige egenskaper

1/4



Du har gode evner til samarbeid, koordinering og kommunikasjon både innad i avdelingen og opp mot

sykehus, leger, pasienter og pårørende. 

• 

Du er løsningsorientert og ser muligheter i stedet for begrensninger. • 

Du har evne til å arbeide selvstendig og i team. • 

Du har fokus på personlig omsorg. • 

Du er fleksibel og står stødig i utfordrende situasjoner. • 

Du har gode IT-kunnskaper og er opptatt av velferdsteknologi og digitalisering for å levere enda bedre

tjenester.   

• 

I tillegg til relevant kompetanse legger vi stor vekt på personlige egenskaper og skikkethet. Orkland

kommune gir ansatte ansvar og tillit under trygge rammer og trygge ledere. Du må kunne identifisere deg med

kommunes verdier modig, klok og nær. Vi ønsker oss en leder som sprer arbeidsglede, entusiasme,

fellesskapstenkning og gode holdninger.  

Vi tilbyr

Et engasjert lederteam som støtter hverandre. • 

En organisasjon i utvikling • 

Trivelig og godt arbeidsmiljø • 

Opplæring/kurs/utdanning • 

Utviklende fagmiljø • 

Fadder• 

Gode pensjonsordninger og forsikringer  • 

For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves gyldig

politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder før tilsetting (jmf. Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4). Attest

kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden. 

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte

kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Om du har spørsmål knyttet til stillingen kan du kontakte Sissel Høydal på tlf. 991 60 502.

Ansettelse iht. gjeldende lover og regelverk. 
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• D u h a r gode evner til samarbeid, koordinering og kommunikasjon både innad i avdelingen og opp mot
sykehus, leger, pasienter og pårørende.

• Du er løsningsorientert og ser muligheter i stedet for begrensninger.
• D u h a r evne til å arbeide selvstendig og i team.
• Du har fokus på personlig omsorg.
• D u e r fleksibel og står stødig i utfordrende situasjoner.
• D u h a r gode IT-kunnskaper og er opptatt av velferdsteknologi og digitalisering for å levere enda bedre

tjenester.

I tillegg til relevant kompetanse legger vi stor vekt på personlige egenskaper og skikkethet. Orkland
kommune gir ansatte ansvar og tillit under trygge rammer og trygge ledere. Du må kunne identifisere deg med
kommunes verdier modig, klok og nær. Vi ønsker oss en leder som sprer arbeidsglede, entusiasme,
fellesskapstenkning og gode holdninger.

Vi tilbyr

• Et engasjert lederteam som støtter hverandre.
• En organisasjon i utvikling
• Trivelig og godt arbeidsmiljø
• Opplæring/kurs/utdanning
• Utviklende fagmiljø
• Fadder
• Gode pensjonsordninger og forsikringer

For ansettelse i stillinger/oppdrag hvor man yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves gyldig
politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder før tilsetting (jmf. Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4). Attest
kreves bare av søkere som får tilbud om stilling/oppdrag, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Orkland kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte
kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Om du har spørsmål knyttet til stillingen kan du kontakte Sissel Høydal på tlf. 99160502.

Ansettelse iht. gjeldende lover og regelverk.
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Publiseringskanaler

Rekrutteringskanal Start Slutt

Hjemmeside 27.06.2022 07.08.2022

NAV (Nytt REST API) 27.06.2022 07.08.2022

Statistikk

Totalt Kvinner Menn Ukjent

Antall søknader 4 2 2 0

Kjønnsfordeling 50.00 % 50.00 % 0

Snittalder 38.50 47.00 30.00 0

Sist oppdatert: 8. aug. 2022 09:17 
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Kandidater

Index-Nr. Navn Alder Kjønn Bostedskommune Nåværende stilling Res 

1 Lena Catrin Winsjansen 46 Kvinne Skaun Sykepleier ,skjermet avdeling Nei

2 Tom Erik Kristiansen 31 Mann Orkland Ambulansearbeider / paramedic Nei

3 Anne Margrethe Witzøe 48 Kvinne Malvik Rekruttering Nei

4 NICHLAS Øien 29 Mann Orkland Nei
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