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Vill du arbeta som timavlönad (s.k. ”timmis”) inom
Falu Kommun så ska du kontakta bemanningscenter
som ansvarar för all kortidsrekrytering upp till 14 dagar.
Telefon: 023 - 836 00
Internet: falun.se/ledigajobb, klicka på ”Bemanningscenter” och fyll i intresseanmälan.
Är du intresserad av längre anställning så är du välkommen att se om ledigt arbete finns just nu via Falu kommuns hemsida falun.se/ledigajobb.
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Kontakt

Vill Du arbeta hos oss?
Omvårdnadsförvaltningen

Att arbeta hos oss
Vill du arbeta inom vård och
omsorg i Falun? Vi är 1100 medarbetare inom omvårdnadsförvaltningen. Våra vanligaste yrken är
undersköterskor, enhetschefer,
biståndshandläggare och sjuksköterskor.
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande,
intressant och ansvarsfullt arbete.
Du får möta många människor med
olika behov. Det vi förväntar oss är
att du bemöter kunder på ett professionellt sätt.
Sedan januari 2011 krävs att nya
medarbetare har genomgått omvårdnadsprogrammet eller liknade
utbildning för att få anställning som
undersköterska. Sökande som saknar denna utbildning kan anställas
sammanlagt högst 250 dagar. Innan
anställningen varat i 250 dagar så
kommer du att erhålla ett samtal
som syftar till att du uppmanas att
genomgå omvårdnadsutbildningen
och därefter kunna återkomma och

söka jobb hos oss. Alternativet är att
du bedöms sakna de rätta förutsättningar för dessa arbeten och anställningen avslutas. Vid framtagande av
dessa riktlinjer har Falu Kommun
samverkat med Kommunal.
Vi tillämpar flexibel schemaläggning
där dag/kvälls/natt och helgtjänstgöring ingår.

Vilka arbetsuppgifter
har vi?
Som anställd inom omvårdnadsförvaltningen kan du arbeta inom:
Ordinärt boende
Hemtjänst
Vård och omsorgsboende
Gruppboende för dementa respektive boende för personer med högt
omvårdnadsbehov.
Arbetsuppgifterna varierar mellan
hemmets skötsel, tvätt och mat,

ärenden och inköp, personlig omsorg till exempel hjälp med dusch,
påklädning, tandhygien etc.
Det ingår också att vara kontaktperson för brukarna, att tillgodose
sociala och emotionella behov, att
lyssna, trösta och samtala, promenera, ta en kopp kaffe eller spela något
spel. Sjukvårdsinsatser som sårvård,
medicinutdelning, sondmatning,
insulingivning förekommer efter
delegation från sjuksköterska. Hjälp
med rehabilitering och hjälp med
anpassade hjälpmedel görs tillsammans med sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Vilken utbildning/
kompetens krävs?
Som undersköterska arbetar du inom
ordinärt boende eller vård- och omsorgsboenden. Här krävs gymnasieskolans 3-åriga omvårdnadsprogram
eller motsvarande.

För följande yrken krävs högskoleutbildning:
Arbetsterapeut
Arbetsterapeuten är ansvarig för rehabiliteringen på våra boenden inom
äldreomsorgen.
Biståndshandläggare
Biståndshandläggaren fattar beslut
om bistånd (vård- och omsorgsboende, hemtjänstinsatser och vårdnadsbehov).
Enhetschef
Enhetschefen är ansvarig för verksamheten, personal och ekonomin
på en enhet.
Sjuksköterska
Sjuksköterskan är ansvarig för den 		
medicinska vården på våra boenden.
Sjukgymnast
Sjukgymnasten är ansvarig för rehabiliteringen på våra boenden inom
äldreomsorgen.

