
       Raarvihken tjïelte/Røyrvik kommune 
                           Jielijes voenge - Ei levende fjellbygd 
 
                 Nasjonalparkkommunen Røyrvik byr på spennende kontraster med 

                       sine vidstrakte og naturskjønne omgivelser som gir mulighet til friluftsliv, 

                       jakt og fiske. Det er kort vei til lysløyper/alpinbakke i Børgefjellsenteret. 

Røyrvik kommune er en tospråklig kommune hvor utvikling av sørsamisk språk og kultur står sentralt. 

Røyrvik kommune har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode 

skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstsvilkår. 

 

Røyrvik kommune – kanskje ditt viktigste valg. 

                                

 

TILKALLINGSVIKARER I RØYRVIK KOMMUNE. 

 
Ved følgende avdelinger søkes det etter tilkallingsvikarer: 

 

Oppvekst- og mangfold, Helse og omsorgsavdelingen og avdeling Plan, drift- og 

eiendom. 
Ved skolen, barnehagen, SFO, samisk avdeling, flyktningeavdelingen, sykehjemmet, 

hjemmesykepleie, hjemmehjelp, kjøkken, vaskeri, renhold og vaktmestere er det jevnlig 

behov for tilkallingsvikarer, i tillegg til personer som kan tre inn i kortere vikariater. 

 

Røyrvik kommune søker med dette personer som ønsker å stå på liste over tilkallingsvikarer. 

 

For å stå på vikarliste kreves følgende: 

 

Kort søknad med personopplysninger og kontaktinformasjon, i tillegg til hvor du 

ønsker å stå som tilkallingsvikar. 

Ved eventuelle intervju, levere oppdatert CV, samt attester over utdanning og praksis. 

Alle som arbeider på oppvekstsenteret må levere politiattest.  

Oppvekstsentret kan bistå med å fylle ut i bekreftelse med formålet.   

 

Personer som allerede er tilkallingsvikarer trenger ikke å søke. 
 

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og 

gjeldende tariffavtaler. Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden. Vi tar 

forbehold om at interne overføringer, permisjoner m.m. kan medføre endringer i behov eller 

ledighet ved alle avdelinger 

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel 

i forhold til endringer i arbeidsoppgaver. 
 

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler og pensjonsordninger.  

 

Søknad sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside: www.Royrvik.kommune.no  

 

Spørsmål kan rettes til personalleder June Dahlen Hansson,  

June.Hansson@Royrvik.kommune.no, telefon 743 36 306 – 924 72 760. 
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