
                      Vi trenger din kompetanse 

                 Spennende stillinger ved Kløveråsen 

 

          Spesialsykepleier/spesialergoterapeut 

         100 % fast stilling fra 1.oktober 2021 

          

   

NKS Kløveråsen as er en privat ideell institusjon som eies og drives av NKS 

Nordland. Vi har driftsavtale med Helse Nord RHF. 

Kløveråsen er en del av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord og skal bistå 

kommunene i Nordland innenfor demensomsorgen. Senteret ligger ca 2 km fra 

Bodø sentrum i naturskjønne omgivelser. 

Kløveråsen består av en sengepost med 4 senger og en poliklinikk. Poliklinikken 

er delt inn i en hukommelsesklinikk og en alderspsykiatrisk poliklinikk. 

Kløveråsen har totalt 29.5 årsverk fordelt på 33 ansatte. Behandlingsteamet 

består av psykiater, nevrolog, nevropsykolog, spesialsykepleiere og 

hjelpepleiere 

Fra hukommelsesklinikken drives i tillegg til undervisning og veiledning også 

ambulant virksomhet i form av pasientrettet arbeid.   

Søkere må kunne dokumentere gode ferdigheter innenfor undervisning og 

veiledning. Søkere må også ha erfaring fra klinisk praksis innenfor 

demensomsorgen. 

Stillingen har arbeidssted ved hukommelsesklinikken og arbeidsoppgavene er 

knyttet til undervisning og veiledning. Kløveråsen driver en utstrakt 

kompetanseheving ute i kommunene hvor målgruppen er helsepersonell, 

hukommelsesteamene, pasient og pårørende. Reisevirksomhet er derfor en del 

av jobben. 



Andre arbeidsoppgaver er: internundervisning, planlegging og gjennomføring 

av kurs og konferanser. 

Ansatte i hukommelsesklinikken kan også disponeres i sengeposten ved behov. 

   

 

Kvalifikasjoner 

- Autorisasjon som sykepleier/ergoterapeut 

- Veiledning og undervisningskompetanse 

- Videreutdanning innen eldreomsorg / psykisk helsearbeid/demens/ alderspsykiatri 

- Erfaring fra fagfeltet demens og alderspsykiatri 

- Ansvarsbevisst, initiativrik, løsningsfokusert 

- Holde seg faglig oppdatert, og ha gode samarbeidsevner 

- Evne til omstilling i et arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver 

- Egnethet for stillingen vil bli vektlagt 

- Gode samarbeidsevner 

 

 

Vi tilbyr 

- Spennende arbeidsoppgaver hvor det meste av arbeidet foregår ute i kommunene.  

- Veiledning og undervisning 

- Hyggelig arbeidsplass med gode kollegaer 

- Stengt i høytider som jul/nyttår og påske 

- 4 uker fellesferie 

- Gode pensjons og forsikringsordninger 

- IA bedrift 

- Lønn etter tariff 

 

 

Søkere må beherske norsk både skriftlig og muntlig. 

Tilsetting skjer etter gjeldene lover og avtaler. 

 

Pliktig 2 % pensjonsinnskudd til KLP. 

Kløveråsen er som privat bedrift tilsluttet Virke. 



 

For nærmere opplysninger om stillingene, kontakt direktør Liv Herder, eller 

avdelingsleder Bodil Skaar Olsen, på telefon 75 55 16 10 

 

 

Søkere må oppgi minst 2 referanser. 

 

Søknad med CV sendes til : post@kloverasen.no 

 

Søknadsfrist: 15.september 2021 

mailto:post@kloverasen.no

