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Vikariat som udekørende sygeplejerske i
Distrikt Vest

Vi tilbyder 1 vikariat som udekørende sygeplejerske i Distrikt Vest fra 1. juli
til 30. september 2016. Vikariatet er på 30 timer om ugen med henholdsvis
dag- og aftenvagter samt enkelte weekendvagter.

Ansøgningsfrist: 22.05.2016

Genopslag - Pædagog eller ergoterapeut der
brænder for neuropædagogik

Vi søger snarest muligt en pædagog eller ergoterapeut til bostedet Højtoften.
Det er en forudsætning for ansættelse, at du både har kompetence og
erfaring i forhold til neuropædagogik og at du vil stille dig i spidsen for en
udviklingsproces, som skal bringe neuropædagogikken i fokus.

Ansøgningsfrist: 25.05.2016

Social- og sundhedsassistent
Plejecenter Nederbylund i Tørring søger 2 Social- og Sundhedsassistenter til
udekørende aftenvagt Stillingerne er på 30 t / uge og den ene stilling er ledig
fra 1 juli og den anden fra 1 november 2016. Arbejdstiden ligger primært
aften med weekend hver anden uge

Ansøgningsfrist: 26.5.16

Social-og sundhedsassistent
Plejecenter Nederbylund i Tørring søger 1 Social- og Sundhedsassistent 30 t /
uge til barselsvikariat snarest muligt. Vikariatet forventes at vare til 28 februar
2017. Arbejdstiden er primært dagvagt, weekendvagt hver 2. uge og enkelte
aftenvagter kan forekomme. Du bliver udekørende , så kørekort er en fordel.

Ansøgningsfrist: 26.5.16

Demenskoordinator til Social Omsorg
Hedensted Kommune søger demenskoordinator til nyoprettet stilling.
Stillingen ønskes besat 1. august 2016. Der er tale om en stilling på 37 timer i
en kommune med udvikling og stort fokus på demensområdet.

Ansøgningsfrist: 30.05.2016

Familiekonsulent til Familiecentret
Vi søger en kollega med en socialfaglig eller pædagogisk uddannelse, der
har lyst til at indgå i et dygtigt team af familiekonsulenter. Jobbet indeholder
meget varierende arbejdsopgaver og kræver stor selvstændighed. Stillingen er
på 37 timer pr. uge og ønskes besat 1. august 2016.

Ansøgningsfrist: 05.06. 2016

Viceinspektør, der elsker tal, søges til Tørring Skole
Da vores dygtige viceinspektør har valgt at gå på pension, søger vi en afløser
til jobbet pr. 1. august 2016. Du skal i samarbejde med skolens øvrige ledelse
(skoleleder og SFO-leder) have lyst til at indgå i skolens generelle positive
udvikling, implementering af Folkeskolereformen samt have stor interesse for
det administrative område.

Ansøgningsfrist: 02.06.2016

Ernæringsassistent til Produktionskøkkenet i
Løsning

Til Produktionskøkkenet, Løsning er en stilling som ernæringsassistent ledig
pr. 1. september 2016 eller snarest derefter. Stillingen er gennemsnitlig på 30
timer pr. uge med weekendvagt hver 3. weekend.

Ansøgningsfrist: 06.06.16

Byggesagsbehandler
Vi mangler en byggesagsbehandler i en tidsbegrænset stilling. Du vil få et
nært samarbejde med dine kollegaer i Fritid & Fællesskab, borgerne samt
virksomhederne, og herved skabe grundlaget for et højt serviceniveau og god
kvalitet i Hedensted Kommunes Bygge- og Erhvervsservice. Dit arbejde vil
primært bestå af byggesagsbehandling samt landzoneadministration.

Ansøgningsfrist: 1.8.16


