
 
 

Socialförvaltningen 
Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se 
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se 

 

 
 
Socialförvaltningen söker sjuksköterska för sommarvikariat 
till hemsjukvården. 
 

 
Arbetsuppgifter 

Som sjuksköterska i hemsjukvården erbjuder dig ett spännande sommarjobb med varierande 
arbetsuppgifter. Vi arbetar med både planerad omvårdnad och omvårdnad av akut karaktär då 

vi deltar i samverkande sjukvård. Samverkande sjukvård innebär ett samarbete med regionen 

där sjuksköterska efter utbildning kan bli larmad på prio1-larm för att starta upp behandling 
innan ambulans är på plats. Samverkande sjukvård innefattar även andra assistansuppdrag 

mellan vårdgivare och inom kommunen samt uppdrag från 1177. 
Hemsjukvård vänder sig till alla åldersgrupper och du kan få möta allt från den äldsta 

medborgaren till den yngsta. En del av hemsjukvården vänder sig till LSS. Vår organisation har 

även en demenssjuksköterska och en psykiatrisjuksköterska. 
Arbetet i hemsjukvården innebär mycket samarbete med andra yrkeskategorier. Det krävs att 

du har lätt för- och en vilja till att knyta kontakter och bygga goda relationer som varar över tid. 
Vi arbetar systematiskt tillsammans med rehab och baspersonal i kvalitetsregister som ex Senior 

Alert och BPSD. 
 

Kvalifikationer 

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska där vidareutbildning är meriterande. B-körkort 
med manuell växling krävs. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, så som att du är ansvarsfull, observant och trygg i 
dig själv. Med tanke på variationen av arbetsuppgifterna och olika situationer som kan 

uppkomma, skall du ha förmåga att arbeta självständigt. Din kommunikationsförmåga är av stor 

vikt, både för att skapa förtroendefulla relationer och för samarbetet med kollegor för att 
utveckla och bibehålla kvalitén av hälso- och sjukvården. 

 
Vad kan vi erbjuda dig? 

Vi söker i huvudsak sjuksköterskor för arbete dagtid/kväll/helg, men natt kan bli aktuellt. Vi 

erbjuder ett roligt och utmanande jobb. Du blir en del av en kompetent och självständig 
arbetsgrupp som är van att tänka lösningsfokuserat. 

 
Detta är ett sommarvikariat och intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden, tillsättning 

av tjänst kan ske under rekryteringsperioden. 
 

Är du sugen på att bli en del av vårt team i sommar? Vi väntar på din ansökan. Maila ansökan 

till ansokan.sn3@mellerud.se 
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