FÖRSKOLA & SKOLA
VI HAR
Stora resurser till
undervisningen

SÖKER DU EN NY
ARBETSPLATS?
Vi har framtida behov av
lärare till grundskolan och
gymnasiet i följande ämnen:

Övertorneå är en

Få elever/lärare

Ma/No

VI SATSAR EXTRA PÅ

av Sveriges

Idrott och hälsa

Friska lärare
Högavlönade lärare

Hälsa

Musik

Karriärtjänster

Språk: tyska, franska,
spanska och meänkieli

Mentorer i skolan

Ekonomi och juridik

Kulturskolan med
Makerspace, dans
och musik

Hem- och
konsumentkunskap

Digitalisering

Vi har även behov av
förskollärare och vikarier
inom förskolan

bästa skolkommuner

BESÖKSNÄRINGEN
Är du utbildad kock eller natur- och
vildmarksguide? Har du erfarenhet
av servering eller älskar du när det
är skinande rent? Besöksnäringen i
Övertorneå består till största delen
av småföretagare som söker säsongspersonal, samt frilans både
sommar och vinter eller extra vid behov, året om. Övertorneå kommun
kan hjälpa dig med kontakter till de
lokala besöksnäringsföretagen om
du är intresserad av en karriär där du
får möta världen i Tornedalen.

ÄLDREOMSORGEN
Vi är måna om att våra äldre
ska få den bästa tänkbara vård
och omsorg utifrån den enskildes behov. Vi tillhandahåller
hemtjänst för de som är i behov
av hjälp och stöd i hemmet, för
att klara av sin vardag. Hemtjänst kan t ex vara; hjälp med
hygien, städ, ledsagning, inköp,
matdistribution eller ett trygghetslarm.

Flexibelt
arbete
med digitala
hjälpmedel

Personal inom hemtjänsten
upplever jobbet som flexibelt,
de besöker många kunder i deras egna hem och utför olika
insatser hos de flesta. Kommunen tillhandahåller bil och/eller
el-cykel. Personalen jobbar utifrån ett digitalt planeringsverktyg och attesterar insatserna via
arbetets mobiltelefon. Två Nattpatrullenheter besöker kunder
kvällar och nätter. De gör även
tillsynsbesök via nattkamera.
På Länsmansgården har vi ett
Korttidsboende med 10 platser. Personer som är i behov
av utökad stöd/hjälp, efter t.ex.
en sjukhusvistelse, träning eller
sociala behov kan ansöka om
plats dit. Korttidsboendet samverkar med hemtjänsten eftersom de ofta har samma kunder.
Vi använder oss av timecare.

När kunden inte längre klarar
sig i sitt eget hem ansöker de
om ett särskilt boende.
Vi har idag 3 enheter och totalt
75 boendeplatser. Alla boende
har eget rum med toalett och
dusch. De möblerar utifrån eget
önskemål. Vård och omsorg tillgodoses utifrån en biståndsbedömning.
Boendeenheterna har sin egen
personal dygnet runt. Oftast är
de 3-4 personal/boendegrupp
varje morgon och 2-3 som jobbar kväll. Till natten finns en
personal/grupp.

Vår nyaste boendeenhet heter
Älvstranden och ligger i Pello.
Den öppnades i oktober 2018
och invigdes 18 januari 2019.
Att äldreboende samsas med
förskola och en restaurang i
samma byggnad gör Älvstranden till en unik enhet.
Vi jobbar för att införa så effektiv och nyttig teknik som möjligt
för att våra personalresurser
ska räcka till. Detta ersätter såklart inte personal utan är ett
komplement för att så många
som möjligt ska få vår hjälp.

Nästan alla företag i Övertorneå är småföretag och det finns
ett behov av fler hantverkare.
Även åkeri- och industriföretagen söker ofta arbetskraft.

FÖRMÅNER FÖR
KOMMUNANSTÄLLDA

Vill du ha kontakter eller hjälp
att etablera ett företag i Övertorneå, tveka inte att kontakta
oss på Övertorneå kommun.

eller 1.500:- per år i friskvårdsbidrag

www.overtornea.se/jobb

Besök på mödravårdscentral på betald arbetstid

Möjlighet till fritidsstudier
Friskvårdstimme varje vecka

Möjlighet att studera på arbetstid
Läkarbesök på betald arbetstid
Flextidsavtal och löneväxling
för tjänstepersoner
LEDIGA
TJÄNSTER I
ÖVERTORNEÅ
KOMMUN

