
 Lofoten er et fantastisk skue - med sin storslåtte og varierte natur. Vinterstid kan du oppleve  
 naturkreftene i en intens storm med voldsomme bølger. I neste nu er det stille, og nordlyset  
 folder seg ut over nattehimmelen og skaper ren magi. Sommertid kan du vandre langs  
 sandstrender, nyte den varme brisen og det vakre lyset fra midnattssola - det finns knapt tid  
 til å sove. Det vakre øyriket vårt byr på et bredt spekter av aktiviteter knyttet til friluftsliv og  
 idrett - i tillegg til et mangfold av kunst- og kulturtilbud. (www.lofoten.info)  
  
 Vestvågøy har ca. 11.500 innbyggere og er den største kommunen i Lofoten. Her har vi  
 sykehus, videregående skole og høyskoletilbud og gode kommunikasjoner med fly og  
 hurtigrute. Vi tilbyr trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i en kommune som er opptatt av  
 å yte gode tjenester til innbyggerne. Fiskeri og jordbruk står sentralt, men vi har også veldig  
 mye annet næringsliv. Her tar vi imot flere engasjerte, rause og humoristiske innbyggere! 

 

Enhetsleder ved Lekneshagen bofellesskap 
 

Kort om stillingen 
Vi har ledig stilling som enhetsleder ved Lekneshagen Bofellesskap (LBF). LBF er en institusjon spesialisert for  

mennesker med demens. Enheten har 58 enerom for pasienter, inkludert flere skjermede og særlig tilrettelagte  

plasser. Enheten har fire avdelinger med egne avdelingsledere samt et fagteam av sykepleiere.  

 

Enhetslederstillingen har samlet totalansvar for hele LBF, og den inngår i i Kommunalsjef Omsorgs ledergruppe, som  

består av syv enhetsledere totalt. 

 

Vestvågøy kommune har innført kontinuerlig forbedring som arbeidsmetode, og alle enheter/avdelinger i kommunen  

jobber med å implementere dette i driften.  

 

Arbeids- og ansvarsområde 

Resultatansvar for egen enhet: faglig, personalmessig og økonomisk 

Iverksette og realisere vedtatte mål for enheten 

Bidra til utvikling av enhetens tjenester 

Lede og utvikle enheten samt bidra til å utvikle Vestvågøy kommune utenfor egen enhet 

Ha høyt fokus på team- og relasjonsutvikling i egen ledergruppe og bidra til utvikling av medarbeiderskap innen  

enheten 

 

Kvalifikasjonskrav 

Helsefaglig høgskole -/universitetsutdanning 

Lederutdanning/-erfaring 

Erfaring fra helse- og omsorgssektoren 

Grunnleggende IKT-kunnskaper, samt kunnskap om, eller interesse for velferdsteknologi 

 

 

Personlige egenskaper 

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner 

Resultatorientert og tydelig i rollen som leder, og evne til å jobbe selvstendig 

Synlig, med evne til å utvikle en god fellesskapsfølelse hos enhetens medarbeidere 

Bidra til å skape en utviklings- og resultatorientert bedriftskultur gjennom verdiorientert og involverende ledelse 

 

Vi kan tilby 

Flyttegodtgjørelse.  

Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.  

8 dagers ekstra fri som kompensasjon for møtevirksomhet og overtid. 

Velferdstiltak, blant annet treningsavtale. 

Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.  

Engasjerte og dyktige medarbeidere. 

 

Våre verdier:  

- En åpen og raus kommune 

- En kommune med mangfold 

- Vi møter hverandre med respekt og tillit 

 

Tilsettingsvilkår 

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i  

faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. 

 



Søknad sendes 

Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkeprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad. 

 

Det er ikke mulig å legge ved vedlegg til søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis medbringes til intervju. 

 

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli  

kontaktet dersom du har bedt om unntak. 
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Kontaktperson 
Lars Pleym Ludvigsen, Kommunalsjef Omsorg, mobil: 47899449, lpl@vestvagoy.kommune.no 


