
 

          

 
 
 

 
Øyer kommune har ca. 5 100 innbyggere, og ligger helt sør i Gudbrandsdalen. Folketallsutviklingen i kommunen 
er stabil. Øyer var tradisjonelt en primærnæringskommune med industri relatert til primærnæringene. 
Reiselivsnæringen har hatt en rivende utvikling, og kommunen er i dag en kjent reiselivsdestinasjon. Øyer har 
flott natur, med rike muligheter til aktiviteter, bl.a. Hafjell alpinanlegg, skiløyper og fint fjellterreng. I 
kommunen er det rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har felles arbeidsmarked med nabokommunene, 
spesielt Lillehammer. Barnehagedekningen i kommunen er god. Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger, 
fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø. 
 

Arkiv-ID 19/324 LÆRLING HELSEARBEIDERFAG og BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG 
 
Det er ledig lærlingplasser i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget i Øyer 
kommune fra høsten 2019. 
 
Kvalifikasjonskrav: 

- Bestått VG1 og VG2 i helsearbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget 
 
Vi ønsker at:  

- Du har lyst til å lære mer innen ditt fagområde 
- Du samarbeider godt, men har også evne til å jobbe selvstendig. 
- Du medvirker til et åpent og positivt arbeidsmiljø, har «stå-på-vilje» og humor. 
- Du arbeider strukturert og målretta med skriftlig studiearbeid / opplæringsplan og 

loggføring gjennom læretida 
- Du har evne å ta imot veiledning og bruke tilbakemeldinger til å utvikle deg innenfor 

ditt fagområde 
 

Vi kan tilby: 

• Et lærerikt og tverrfaglig miljø i en tjeneste med fokus på fag og kvalitet 

• Tett og individuell oppfølging/veiledning fra veiledere og faglig leder i faget 

• Bred praksis innenfor faget 

• Læremateriell 

• Lønn og tilsettingsvilkår i samsvar med lov- og avtaleverk for lærlinger i faget. 
 

Framlegging av politiattest og utfylling av egenerklæring om helse kreves ved ansettelse. For 
helsearbeiderfaget bør du ha førerkort klasse B, eller skaffe deg det i løpet av det første året 
av læretida. 
 
Øyer kommune benytter elektronisk søknadsskjema, dette finner du under Ledige stillinger 
på www.oyer.kommune.no  
Kopier av vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men legges fram ved evt. 
intervju. 
 
Spørsmål om lærlingstilling i helsearbeiderfaget kan rettes til faglig leder Leni Strømstad, tlf. 
480 40 106, eller e-post leni.stromstad@oyer.kommune.no . 
Spørsmål om lærlingstilling i barne- og ungdomsarbeiderfaget kan rettes til faglig leder Mari 
Lie Solbakken, tlf. 61 05 62 90, eller e-post mari.lie.solbakken@oyer.kommune.no . 
 
Søknadsfrist: 1. mars.2019. (Husk også å søke via www.vigo.no innen samme frist). 
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