
 

   

Flatanger kommune 
 

              
 
Flatanger kommune er en liten kystkommune i Nord-Trøndelag med ca. 1100 innbyggere. 

Nærmeste by er Namsos ca. 7 mil. Kommunen er i sterk vekst innenfor privat sektor og spesielt 

innenfor havbruksnæringen. Kommunen har vedtatt, og står overfor en større utbygging av nytt 

pleie- og omsorgstun. Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge og god 

barnehagedekning. Vi har en idrettshall med mange ulike aktiviteter. Er du glad i friluftsliv så er 

Flatanger ett eldorado både på land og på sjøen. 

 

Våre ansatte skal ha en velfortjent ferie :-) 
 
Flatanger pleie- og omsorgstjeneste trenger derfor deg som ferievikar. 

Vi søker deg som er faglig engasjert og som ønsker å gjøre en forskjell i hverdagen til det beste 

for dine medmennesker. 

 

Vi trenger vikarer på alle avdelinger: 

• Pleie- og omsorgstunet 

• Institusjonskjøkkenet 

• Tjenesten for funksjonshemmede 

• Hjemmesykepleien 

• Hjemmehjelp 

 

Ferieperioden avvikles i ukene 26-33 (22.juni-16.august) 

• Søkere med autorisasjon som helsepersonell får avlønning med 10 års ansiennitet, 

forutsatt at de jobber hele ferieperioden. 

• Verne- og sykepleiestudenter som har gjennomført 2 år av fulltidsstudiet og som har 

gjennomført 3 år av deltidsstudiet vil bli avlønnet tilsvarende 10 års lønnsansiennitet 

forutsatt at det jobbes hele ferieperioden. 

• Søkere til hjemmehjelp må disponere bil. 

• Søkere til hjemmesykepleien må ha førerkort for bil. 

• Med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 vil det bli avkrevd politiattest fra 

den som takker ja til stillingen. 

 

Har du spørsmål - ta kontakt med: 



  

 

Avdelingssykepleier ved institusjon, Rita Stamnes på telefon: 47 67 81 08 

Avdelingssykepleier i hjemmesykepleien, Siri-Mette Røstvoll på telefon: 47 67 54 66 

 

Nærmere opplysninger om kommunen og søknadsskjema finner du på vår hjemmeside: 

www.flatanger.kommune.no under ledige stillinger. 

 

For å bli registrert som søker må du søke på elektronisk søknadsskjema. 

 

Trenger du hjelp med søknadsskjemaet- vennligst kontakt servicekontoret på tlf. 74 22 11 00 

 

 

SØKNADSFRIST: 10.mars 2020 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.flatanger.kommune.no/

