
 

  … den beste kommunen å leve i … 
Øyer kommune har vel 5000 innbyggere, og er den sørligste kommunen i Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i 

kommunen er positiv. Øyer har vært en tradisjonell primærnæringskommune med industri relatert til 

primærnæringene. I seinere år har reiselivsnæringen hatt en rivende utvikling. Kommunen har en fin natur, med 

rike muligheter til aktiviteter, bl.a. Hafjellanlegget (alpint og sykling), skiløyper og fint fjellterreng. I kommunen er 

det et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et felles arbeidsmarked med nabokommunene, spesielt 

Lillehammer. Det er svært god barnehagedekning i kommunen. Det er god pensjonsordning, fleksitid og godt 

arbeidsmiljø. 

 
Øyer kommune har ledige stillinger i Helse- og omsorgstjenesten: 

 

Øyer Helsehus: 76 % fast kjøkkenassistent, ledig fra d.d. - Arkiv-id 17/226 

Arbeidssted: Kjøkkenet ved Øyer Helsehus og Bakketun Bosenter 

 

Kvalifikasjonskrav: 
Til stillingen søker vi kjøkkenassistent som: 

 har evne til å arbeide selvstendig og i team, 

 er fleksibel, 

 er fysisk i god form, da det er et aktivt yrke. 

Det er ønske om erfaring innenfor kjøkkendrift. 

 

Arbeidsoppgaver:  

 Delta i matlaging, baking og klargjøring av grønnsaker etter behov.  

 Gjøre i stand og fordele frokost-, lunsj- og middagstraller på avdelingene.  

 Pakke og fordele maten som skal sendes ut til hjemmeboende og catering. 

 Oppvask og rengjøring av kjøkken etter renholdsplan.  

 

Søkeren skal kunne og følge rutinene til IK- Mat / HACCP internkontroll. 

Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral vil bli tillagt stor vekt ved alle ansettelser. 

 

Vi kan tilby: Et godt arbeidsmiljø, faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. 

Lønn: Lønn og arbeidsvilkår i henhold til det som til enhver tid framgår av gjeldende lover, 

reglement og tariffavtaler. 

 

Fullstendig annonsetekst og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside 

www.oyer.kommune.no 

 

Søknad sendes:.  Kommunen benytter elektronisk søknadsskjema, Skjemaet finnes på 

kommunens internettside: http://www.oyer.kommune.no/ledige-stillinger.182902.no.html 

Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men tas med i eventuelt 

intervju. Politiattest må leveres ved tiltredelse av stilling. 

 

Spørsmål kan rettes til enhetsleder Ingrid Rugsveen, tlf.  904 07 714 eller på mail: 

ingrid.rugsveen@oyer.kommune.no  

 

Søknadsfrist: 1.3.17 

 

http://www.oyer.kommune.no/
http://www.oyer.kommune.no/ledige-stillinger.182902.no.html
mailto:ingrid.rugsveen@oyer.kommune.no

