
Har du lyst til å jobbe i 
Trondheim kommune?
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Helse og Velferdssenter i  Trondheim kommune

Trondheim kommune har 24 helse og velferdssenter. Sykehjemmene varierer i 
størrelse, fra 18 beboere til 96. Til sammen er det rundt 1 150  personer som bor 
på sykehjem i Trondheim. 

Vi er opptatt av at beboerne får god behandling, og at vi yter tjenester av høy 
faglig kvalitet. Alle helse og velferdssenter i Trondheim er sertifi serte livsglede 
hjem. Vi jobber for at beboerne får opprettholde sine interesser og være med på 
aktiviteter som passer for den enkelte.

På helse og velferdssenter i Trondheim legger vi vekt på å:

• vise at vi bryr oss om våre beboere
• være inkluderende og fl inke (faglig dyktige)
• behandle hver beboer som en unik person og legge til rette for 

at sykehjem er et godt sted å være
• møte besøkende og beboere på en høfl ig og vennlig måte
• være pålitelige og engasjerte
• samarbeide med alle, ha godt humør og ha det trivelig på jobb



Hvem kan søke jobb

HELT MED-jobber er for mennesker med utviklingshemming som mottar uføre-
trygd. Dersom du fyller disse vilkårene kan du søke på HELT MED-jobb på et 
sykehjem.

Krav
• Du må være motivert for å jobbe på sykehjem
• Du må møte i tide
• Du må være engasjert
• Du må være god til å lytte
• Du må være fl ink til å holde orden
• Du må ha god personlig hygiene
• Du må jobbe etter Trondheim kommunes verdier; 

Åpen, Modig og Kompetent 

Praksisperiode

Før endelig ansettelse får du en praksisperiode på fi re uker. I denne perioden 
fi nner du ut om du kan trives på sykehjem, du og din leder fi nner ut om jobben 
passer for deg, og dere fi nner også ut hvilke oppgaver du kan løse. Dere bestem-
mer også hvor mange timer i uken du skal jobbe. Du mottar et honorar fra HELT 
MED for hele praksisperioden.

Oppfølging og mentorordning

Du vil få en kontaktperson på sykehjemmet som vi kaller din mentor. Mentoren 
vil sikre at du har det bra på jobben, at du får lære de tingene du trenger for å 
utføre jobben og at du kan ta opp ting i hverdagen som du er opptatt av.

I tillegg vil HELT MED følge opp deg og arbeidsgiver, både gjennom møter 
og telefon samtaler. HELT MED vil alltid kunne kontaktes når det er spesielle 
 utfordringer på jobben.



Eksempler på arbeidsoppgaver

På avdeling for beboere;

• kjøkkenoppgaver: tørke av bord, sette inn i/ta ut av oppvaskmaskin, lage 
i stand til  måltider, dekke/rydde av bord 

• renhold: tørke støv, støvsuge, vanne blomster, re senger, rydde tøy, 
rengjøre rullestoler og andre hjelpemidler

• livsglede oppgaver: gå tur med beboere, følge til aktiviteter/fysio/fotpleie/
frisør/etc, snakke med beboere, lese for/eller sammen med beboere, bistå 
i felles aktiviteter sammen med aktivitører

• vedlikehold/vaktmesteroppgaver, tømme boss, koste og rydde ute, hage-
arbeid, hente/bringe post

• lager: fylle på varer, hold orden på lager og lignende

Lønn

Dersom du ansettes vil du beholde din uføretrygd. Sykehjemmet vil i tillegg 
betale deg en lønn på ca.30 kroner pr. time.



Stiftelsen SORMED!MED!HELT HELT HELT HELT HELT HELT HELT HELT HELT 

HELT MED 

I HELT MED jobber vi for å inkludere personer med utviklingshemning i det 
ordi nære arbeidsliv.

Det å ha en jobb er viktig for at vi mennesker skal føle at vi er til nytte og oppleve 
at vi både er selvstendige og del av et fellesskap. Det er viktig at alle får mulighet 
til å få brukt sin arbeidsevne.

Vi inngår avtaler med butikkjeder, hotellkjeder, cafe-  og restaurantkjeder, 
di rekto rat, departement og kommuner om å opprette arbeidsplasser og avklare 
arbeidsoppgaver som er spesielt egnet for målgruppen. 

Vi utvikler arbeidsoppgaver og arbeidsavtaler i nært samarbeid med arbeids-
givere og fagforeninger. 

Oversikt over ledige stillinger fi nner du på vår hjemmeside: www.heltmed.no

SOR (Samordningsrådet)

Det er stiftelsen SOR som står bak prosjektet HELT MED. Stiftelsen arbeider for å 
sikre gode levekår for mennesker med utviklingshemning og andre med kognitive 
funksjonsnedsettelser.

www.stiftelsensor.no


