
             Stiftelsen Virksomheten Helgeseter  
                  - fagansvarlig i 100 % stilling.  
 
Vår nåværende fagansvarlige går av med pensjon, og vi leter etter den rette person til å 
ivareta denne spennende og viktige nøkkelrollen som det absolutt er mulig å sette et 
personlig preg på. Vi ønsker deg som vil være med å utvikle Helgeseter inn i fremtiden, og 
arbeide for de som bor på Helgeseter i henhold til vårt verdigrunnlag.  

Helgeseter har ansvar for 30 mennesker med spesielle behov som får tilbud om bolig, 
personlig bistand, arbeid og fritid. Det er 6 bofellesskap og en stor arbeidsvirksomhet. 
Helgeseter ligger øverst i Sædalen, og grenser til byfjellene, med naturen rett utenfor døren. 
Verksteder, eget bakeri, gårdsdrift og dyr gir liv til et blomstrende og inkluderende 
fellesskap. 

Som fagansvarlig har du en sentralisert funksjon, og har hele virksomheten som 
arbeidsområde sammen med dyktige og kvalifiserte kolleger. Du jobber tett opp mot 
ledergruppen og faggruppene, og er rådgiver ift medisinske og faglige utfordringer.  

 

Vi søker deg som...... 

• Har en bachelor innen helsefaglig område, med videreutdanning innen 
veiledning/ helsefremmende arbeid, evt annen relevant tilleggsutdannelse.  

• Har ønske om å sette deg inn i vår historie og vårt verdigrunnlag. Helst har du 
allerede erfaring fra lignende virksomheter. 

• Evner å organisere deg selv og prioritere oppgaver. Er strukturert, selvstendig, 
initiativrik, tydelig og entusiastisk. 

• Evne til å se saker i et større perspektiv, tenker helhetlig, og er 
prosessorientert. 

• Har gode nok IT-kunnskaper. 
• Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og gjerne liker å undervise.  
• Har godt humør og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø. 
• Er nysgjerrig, reflektert og interessert i andre mennesker. 
• Innehar gode holdninger, hvor det å vise vennlighet og respekt for beboere, 

pårørende og medarbeidere er naturlig for deg. 
 

Ansvarsområder:  

1: Kvalitet på tjenestene - faglig og medisinsk forsvarlighet på tilbudet 

 
- Kontakt overfor kommunale samarbeidspartnere ift Helse og Omsorgstjenestelovens 

kap 9.  
- Kontaktperson overfor Forvaltningsenheten angående tjenestevedtak til våre 

beboere (ressursberegning).   
- Overordnet ansvar for legemiddelhåndtering i virksomheten. Organisere 

fastlegetilbudet og oppfølging overfor antroposofisk lege.  



- Ta initiativ til lovpålagte kurs innenfor legemiddelhåndtering og kap 9. 
- Utstede fullmakter til legemiddelhåndtering.  
- Tilrettelegge for kandidater som skal ta fagprøve i helsearbeiderfaget, samt delta i 

veiledning av studenter. 
- Følge opp avvik og føre internkontroll. 

2: Utvikling 

- Samarbeide med ledere og fagpersonell på områder som kvalitetsutvikling og 
pårørendearbeid.  

- Være en støtte og initiativtager til fagutvikling, og inneha en viktig rolle i å sikre at 
Helgeseters særpreg som antroposofisk sted utvikler seg inn i framtiden.  

- Ta initiativ til kurs som det til enhver tid er behov for og som ledergruppen ønsker. 
- Delta og ta ansvar for terapeutgruppens møter/ planlegging. 
- Lede gruppemøter for øverste fagpersonell i virksomheten. 

3: Ledelse 

- Stedfortreder for daglig leder ved behov. Dette ansvaret forutsetter både evner og 
enighet om oppgavene, og vil kun omfatte oppgaver og avgjørelser fagansvarlig er 
kvalifisert for å ta. Ansvaret er primært som kontaktperson i d.l. sitt fravær. 

- Ift ledergruppen må fagansvarlig delta i de saksdrøftingene som er nødvendig på 
gruppens faste møter. 

 

Vi kan tilby...... 

• Et rikt og variert fellesskap, og lunsjer som er verdt å glede seg til. 
• Mulighet til å delta i kulturliv. 
• Vakker utsikt, grønne enger, og frisk luft. 
• Faglig utfordrende arbeid og utvikling av tilbudet. 
• En kompetent, erfaren, og velfungerende ledergruppe med godt miljø som får 

gjennomført mye bra arbeid. 
• IA-bedrift hvor ledere samarbeider tett med tillitsvalgte og verneombud for å 

skape en god arbeidshverdag. 

• Arbeidstid 08-15.30 (fleksitid). 

 

 


