Deildarleiðari til tænastudeildina á Suðuroyar sjúkrahúsi
Hevur tú førleikar og hug at leiða og seta títt fingramerkið á eitt spennandi arbeiðspláss, so er starvið sum
deildarleiðari á nýggju tænastudeildini møguliga júst nakað fyri teg.
Starvið sum leiðari á tænastudeildini er leyst til setan frá 1. januar 2021 ella eftir nærri avtalu.
Starvið
Tænastudeildin á Suðuroyar sjúkrahúsi tekur sær av allari reingerð, klædnavaski og innkeypi av vørum.
Sum leiðari fyri tænastudeildina fært tú eitt avbjóðandi starv, har evnini at taka avgerðir, tryggja effektivan rakstur,
starvsfólkaleiðsla og samstarv við aðrar fakbólkar eru avgerðandi.
Tann, ið settur verður, eigur at tola broytingar í starvinum.
Á tænastudeildini starvast 16 fólk.
Arbeiði sum deildarleiðari umfatar m.a.
• dagligu og fyrisitingarligu leiðsluna og samskipanina av tænastudeildini
• saman við deildarleiðarum og leiðslu at tryggja, at alt innkeyp verður gjørt rationelt við atliti at góðsku og
kostnaði
• menning av deildini bæði innanhýsis og mótvegis samstarvsfeløgum uttanhýsis
• at vegleiða starvsfólkum á deildini og skipa fyri neyðugari upplæring
• dagføring og implementering av leiðreglum og mannagongdum
• at taka sær av dagliga arbeiðinum á goymsluni.
Tínir førleikar
• hóskandi útbúgving
• góð leiðslu- og samstarvsevnir
• tænastusinnað(ur)
• góð samskipanarevnir og samskiftisførleikar
• dugir at seta greið mál og skapa úrslit
• megnar til tíðir at arbeiða undir trýsti
• góðan telduførleika
Leiðslu- ella samskipanarroyndir kunnu vera ein fyrimunur.
Vit bjóða
Eitt støðugt og fjølbroytt arbeiði í einum góðum og skipaðum umhvørvi.
Tú fært neyðuga upplæring í viðkomandi telduskipanum og arbeiðs-/mannagongdum.
Setanartreytir:
Løn og setanartreytir sambært sáttmála millum Fíggjarmálaráðið og Starvsmannafelagið.
Meira fast at vita
við at venda sær til Gunnbjørg Guttesen, varastjóra, tlf. 343300.
Umsókn, CV og møgulig viðmæli skulu verða okkum í hendi innan 24. nov. 2020, og sendast til:
Suðuroyar sjúkrahús
Stílað Hans Pauli Henryson, sjúkrahússtjóri
Postboks 51
810 Tvøroyri
ella
ssh@ssh.fo
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