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Valkeakoski on vireä ja viihtyisä eteläisen Pirkanmaan keskus. Valkeakoskella
on noin 21.000 asukasta, erinomainen sijainti aivan Tampereen tuntumassa
sekä kaikki kaupungin palvelut lähes maaseudun mukavuuksilla.
Haemme vakituiseen työ suhteeseen hoitajia (vakanssit 20319, 20724, 20562,
20517, 20510, 20509, 20356, 20316), työ alkaa sovitusti.
Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskuksen vanhusten asumispalveluihin haetaan
hoitajia vakituisiin tehtä viin. Hoitajia haetaan tehostetun palveluasumisen
yksikö ihin (Kantele, Wä inä mö inen ja Tallikadun ryhmä koti), tilapä isen asumisen
yksikkö ö n (Sisu) ja palveluasumisen yksikkö ö n (Kotikulman ryhmä koti).
Kelpoisuusehto hoitajan tehtä vä ä n on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai alan
aikaisempi kouluasteinen ammatillinen tutkinto.
Palkkaus SOTE-sopimuksen mukaan. Tehtä vä kohtainen palkka 2299,43€/kk.
Työ suhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valituksi tulleen on
toimitettava hyvä ksyttä vä todistus soveltuvuudestaan tehtä vä ä n. Tehtä vä ssä
edellytetä ä n tartuntatautilain 48§:n ja 48 a §:n mukaista rokotussuojaa. Tehtä viä
haettavana yhteensä 8 kpl. Työ n aloitus sopimuksen mukaan. Toiveita työ pisteestä
työ suhteen alkaessa huomioidaan rekrytoinnissa ja tehtä viä tä ytetä ä n tarpeen
mukaan jo ennen hakuajan pä ä ttymistä .
Hoitajan tehtä viin kuuluu pä ivittä inen asiakkaan perustarpeista huolehtiminen ja
hoivatyö kuntouttavan hoitotyö n ja omahoitajuuden periaatteiden mukaisesti,
asiakkaan toimintakyvyn arviointi sekä asiakkaiden mielekkä ä n arjen
mahdollistaminen. Etsimme toimintakyvyn tukemisen ammattilaisia, joilta
odotamme joustavuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuullista asennetta sekä
aitoa kiinnostusta kokonaisvaltaisesti asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen. Työ ssä
menestyminen edellyttä ä hyviä työ yhteisö taitoja sekä kykyä itsenä iseen ja
ratkaisukeskeiseen työ skentelyyn ja pä ä tö ksentekoon. Työ on kaksi- tai
kolmivuorotyö tä . Työ yksikö issä mme vä littö mä n hoitotyö n mitoitus toteutuu tasolla
0.61-0.7 hoitajaa asiakasta kohden.
Lisä tietoja organisaatiostamme lö ytyy Valkeakosken kaupungin internetsivustolta
(www.valkeakoski.fi)
Hakemukset 31.10.2022 mennessä sä hkö isesti Kuntarekry-palveluun:
www.kuntarekry.fi (työ avain 458175).
Lisä tietoja antaa vanhusten asumispalvelujen palvelupä ä llikkö Katri Nieminen
p. 040 335 7604
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