
Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 
 

STARFSMAÐUR VIÐ HEIMAHJÚKRUN 
 
HVEST óskar að ráða ófaglærða starfsmenn á Heimahjúkrunardeild á Ísafirði í fast starf og einnig til 
sumarafleysinga. Um er að ræða 60-80% fasta eða tímabundna stöðu frá 1. maí 2018, eða eftir 
nánara samkomulagi. Vinnutími er á morgunvöktum alla daga og á 4 klst kvöldvöktum. 
 
Helstu verkefni og ábyrgð: 
 Að heimsækja, aðstoða og  annast um skjólstæðinga á heimilum þeirra.  
 
   
 
Hæfniskröfur; 
Starfsreynsla við aðhlynningu sjúkra, eða aldraðra er æskileg 
Góð samskiptahæfni 
Áhugi á að starfa með fólki 
Sjálfstæði í vinnubrögðum 
   
Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og FOS-Vest og stofnanasamningi 
HVEST og FOS-Vest.  
Nánari upplýsingar veitir Heiða Björk Ólafsdóttir deildarstjóri, í s: 860 7441 og á heidabjork@hvest.is. 
Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2018. 
 
Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is og í afgreiðslu stofnunarinnar á Ísafirði. 
Vinsamlegast sendið umsóknir rafrænt á  hordur@hvest.is eða á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, 
Torfnesi, 400 Ísafjörður. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  
 
 
 
 
  



Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 
 

SJÚKRALIÐI VIÐ HEIMAHJÚKRUN 
 
HVEST óskar að ráða sjúkraliða á Heimahjúkrunardeild á Ísafirði Ísafirði í fast starf og einnig til 
sumarafleysinga. Um er að ræða 60-80% fastar eða tímabundnar stöður frá 1. maí 2018, eða eftir 
nánara samkomulagi. 
 
 
Helstu verkefni og ábyrgð; 
Að heimsækja, aðstoða og  annast um skjólstæðinga á heimilum þeirra.   
Vinnutími er á morgunvöktum alla daga og á 4 klst kvöldvöktum. 
 
Menntunar- og hæfniskröfur;  
Íslenskt sjúkraliðaleyfi. 
Starfsreynsla við aðhlynningu sjúkra, eða aldraðra er æskileg 
Góð samskiptahæfni 
Áhugi á að starfa með fólki 
Sjálfstæði í vinnubrögðum 
  
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og Sjúkraliðafélag Íslands 
hafa gert og stofnannasamningi milli HVEST og SLFÍ.  
Nánari upplýsingar veitir Heiða Björk Ólafsdóttir, deildarstjóri, í s: 860 7441 og á heidabjork@hvest.is. 
Umsóknarfrestur er til 15. apríl 2018. 
 
Umsóknareyðublað er að finna á vefnum www.hvest.is og í afgreiðslu stofnunarinnar á Ísafirði. 
Vinsamlegast sendið umsóknir rafrænt á hordur@hvest.is eða á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, 
Torfnesi, 400 Ísafjörður. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.  
 
 


