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Bygglovenheten
söker en
byggnadsinspektör!
Servicemontörer
Säkerhet & el
Den vi söker ska leva upp till våra kärnvärden:
Engagerade, Nytänkande, Yrkesstolta och Trygga.
För mer information kontakta
Conny Karlsson på 08-745 70 00
Maila ansökan till
conny.karlsson@nymansel.se.

Läs mer på
www.nymansel.se

Extrajobb som
personlig assistent!
Passar för dig som vill skaffa nya erfarenheter
inom ett viktigt område. Du kommer att assistera
mig i bostaden som är i Sundbyberg.
Fördel om du bor i närheten.
Arbetstider 1 kväll/vecka och varannan helg
kl. 9-12.
Endast rökfria, kvinnliga sökande är aktuella!

Nu söker vi dig som vill ingå i vårt team på bygglovsenheten i Österåkers kommun! Hos oss arbetar idag
15 personer och vi är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Vi bidrar alla till en bra sammanhållning och trivs
tillsammans!
Arbetsbeskrivning
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga
bygglovärenden med fokus på den tekniska delen. Vi
arbetar idag till stor del digitalt med stöd av ärendehanteringssystemet ByggR, men ambitionen är att bli helt
digitala. I arbetet ingår bland annat besök på fastigheter, skriva beslutsförslag, leda tekniska samråd, besluta
om startbesked och slutbesked samt utföra arbetsplatsbesök och slutsamråd. Även hantering av tillsyn och
strandskyddsdispenser förekommer. I arbetet ingår
många personliga kontakter genom både extern och
intern kommunikation.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad byggnadsingenjör eller liknande och har goda kunskaper om plan- och bygglagen
samt miljöbalken. Du är en utåtriktad person med god
servicekänsla som kan kommunicera med omdöme och
tydlighet. Arbetsuppgifterna ställer mycket höga krav
på god svenska i både tal och skrift. B-körkort är en
förutsättning.
Möjlighet finns att anpassa tjänsten till just dina
kvalifikationer som byggnadsinspektör.
Läs mer och sök tjänsten på vår hemsida
www.osteraker.se

Distriktssköterska/
sjuksköterska - hemsjukvård
Hässelby, Vällingby
Kvalifikationer
Vi söker dels dig som är legitimerad distriktssköterska och
dels dig som är legitimerad sjuksköterska, med erfarenhet av
arbete inom hemsjukvården och/eller vårdcentral, till våra
uppdrag inom basal hemsjukvård.
Det är viktigt att du känner engagemang i din yrkesut
övning, har vilja att utveckla både dig själv och verksamhe
ten samt inte minst viktigt, bidraga till ett bra arbetsklimat.
Körkort är ett krav.
Arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter så som läkemedelshantering,
insulingivning, såromläggningar, medicinska bedömningar.
Arbetet är omväxlande och förutsätter självständighet.
Övrigt
Arbetstiden är förlagd under helgfria vardagar, dagtid
måndagfredag. Tjänstens omfattning är heltid, även deltid
kan vara aktuellt. Datum för tillträde, snarast eller efter
överenskommelse. Genom vårt medlemskap i Vårdföreta
garna tillämpar vi kollektivavtal. Våra lokaler är belägna i
Hässelby Villastad, Loviselundsvägen 155.
Vi ser fram mot att få din ansökan snarast möjligt då
intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske före sista
ansökningsdag.
Sista ansökningsdag, 20 september. Ansökan skickas per
epost, info@vardliljan.se och ska innehålla fullständig CV
med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter.
Ytterligare information om tjänsten lämnas av verksamhets
chef Jasmina Roosmark, tel: 070795 44 90.
Vårdliljan bildades 2003, verksamheten består dels av total
ansvar, som underleverantör till vårdcentraler, för basal hem
sjukvård avseende distriktssköterske, sjuksköterske, underskö
terskeinsatser, dels av sjuksköterskeinsatser under dag, kväll,
helg och nattetid på t.ex äldreboenden och LSSenheter. För
ytterligare information, gå in på vår hemsida, vardliljan.se

Svar till:
suzanne.elmqvist@gmail.com
Tel 0709-26 52 26

DEtta ÄR EN aNNONS FRÅN PRaktikERtjÄNSt N.Ä.R.a.
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Här finns
utrymme att
vara sig själv
Rudans vårdcentral är liten och familjär. Men inom
verksamheten är det högt i tak.
– Vi vill ha en god arbetsmiljö – trivs alla så skapar
det också en kontinuitet i verksamheten, säger Anna
Schwartz, biträdande verksamhetschef.
Rudans vårdcentral ligger centralt belägen på Handens sjukhus. Verksamheten startades upp
2009 och idag har man ca 8 000
listade patienter.
– Vi klassas som en liten vårdcentral, berättar Anna Schwartz.
Då finns det stort utrymme att
skapa en gemytlig och familjär atmosfär såväl för patienter som för

Anna Schwartz är biträdande
verksamhetschef på Rudans
vårdcentral.

personal, och jag tycker att vi har
lyckats med det, säger hon.
Rudans vårdcentral har en
drop in-verksamhet måndag till
fredag 8-11.30.
– Det är positivt för patienterna
slipper sitta i telefon och får träffa
en sjuksköterska direkt.
FÖR DET DAGLIGA arbetet är det
också en stor fördel med närheten
till övriga verksamheter på sjukhuset såsom röntgen, labb, fotvård. Även närheten till eget primärvårdsrehab, Rudans Rehab,
med kiropraktor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietist
är viktig. Liksom till Handgeriatriken, ASIH och Palliativa avdelningen, som också är delar av
Praktikertjänst N.Ä.R.A.
– Vi kan ta patienterna i handen och gå över – här finns ett nä-

På Rudans vårdcentral jobbar
man med det personliga mötet
– på alla plan.

ra och väl fungerande samarbete.
Och om det behövs kan patienten
t.ex. läggas in direkt på geriatrikens avdelningar.
Här jobbar man med det personliga mötet, på alla plan. Det
är viktigt att bli sedd och hörd för
den man är.
– Både i kontakten med våra
patienter, men även när det kommer till hur vi vill ha det mellan
oss som kollegor.
– Har vi hög kvalitet och en god
arbetsmiljö gör vi ett bättre jobb
– trivs alla så skapar det också en
kontinuitet i verksamheten.
AnnA bERäTTAR ATT målet för
verksamheten är ett hälsosamt
arbetsklimat genom en god balans mellan resurser och krav, att

man får vara den man är och att
man känner att det finns möjlighet att påverka och utveckla.
Medarbetardriven utveckling är
viktig för verksamheten.
– Vi måste som chefer här se till
varje individ, fortsätter hon. Vi
har tydliga krav, men inom den
ramen har du stor frihet att till exempel lägga ditt schema.
– Kombinationen av eget ansvar och att alla måste bidra tror
jag gör att man vågar ta plats. Här
är ingen förmer, vi jobbar hårt
med teamkänslan. Oavsett roller
gör vi alla ett gott jobb.
– Jag tycker att vi har det kul på
jobbet, och jag har aldrig förr varit
på en arbetsplats där kollegorna
ringer och längtar efter att komma till jobbet efter semestern!

Rudans vårdcentral
är en del av Praktikertjänst
N.Ä.R.A. ett helägt dotterbolag
i Praktikertjänstkoncernen.

Vill du jobba med
oss?

Vi söker specialistläkare i
allmänmedicin och dig som är
distriktssjuksköterska.
Du är välkommen att kontakta
oss: jacob.lagercrantz@ptj.se
eller anna.schwartz@ptj.se
Läs mer på
www.praktikertjanstnara.se

