Hvordan rekruttere
de beste
til våre nærmeste?

Hvordan rekruttere og beholde
sykepleiere og helsefagarbeidere?
For å sikre at kommunene har god dekning av sykepleiere og
helsefagarbeidere er det nødvendig med samarbeid og nytenkning.
Jobbvinner ønsker å samarbeide med kommunene om utvikling av gode tiltak
for å rekruttere og beholde medarbeidere.

Hvem kan bli med?
I en Jobbvinner-pilot samhandler en kommune eller en
gruppe kommuner med aktuelle utdanningsinstitusjoner.
Fra kommunene deltar både helseledere, ansatte og
tillitsvalgte i arbeidet.

Dette er Jobbvinner
Et nasjonalt prosjekt med mål om å øke
rekrutteringen av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene i
kommunene.
Helsedirektoratet er Jobbvinners oppdragsgiver og prosjektet ledes av KS i samarbeid
med Fagforbundet, NSF og Delta.
Jobbvinner skal bidra til å synligg jøre kommunene som en attraktiv arbeidsplass med
spennende arbeidsoppgaver og muligheter
for faglig utvikling.

I samarbeid med utdanningsinstitusjonene
skal prosjektet utvikle tiltak som styrker
kommunen som god læringsarena og bidra til
å utvikle medarbeidernes veiledningskompetanse.
Jobbvinner er et av tiltakene under
Kompetanseløft 2020 som skal sikre god
og stabil bemanning i helse- og omsorgs
tjenestene i kommunene.

Slik kan Jobbvinner bidra
•

Være en pådriver for å planlegge et lokalt prosjekt, iverksette
ulike tiltak og koordinere samarbeid

•

Etablere systematisk samarbeid mellom en gruppe kommuner og
aktuelle utdanningsinstitusjoner

•

Arrangere nasjonalt læringsnettverk for lokale prosjektledere

•

Lære opp helsefagarbeidere og sykepleiere til å bli gode
ambassadører for kommunen og yrket

•

Samle gode tiltak i en digital verktøykasse som kommunene kan
ta i bruk i sitt rekrutteringsarbeid

Besøk vår nettside jobbvinner.no
og følg oss på facebook.com/jobbvinner
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Rekruttere og beholde sykepleiere, vernepleiere
og helsefagarbeidere i Øst-Finnmark
Båtsfjord, Sør-Varanger, Tana og
Vadsø kommune og lokale samarbeidspartnere

Vi vil beholde de vi har!
Bodø, Fauske, Steigen, Sørfold, Saltdal, Beiarn, Gildeskål,
Hamarøy og Meløy kommune i samarbeid med NSF,
Fagforbundet, Delta og Nord Universitet

Praksis – et minne for livet
Rana kommune, Nord Universitet,
Polarsirkelen vgs., NSF,
Fagforbundet

Kommunen som læringsarena
Namsos, Namdalseid, Fosnes, Nord U,
Olav Duun vgs., NSF, Fagforbundet

Utviklingsverksted
NTNU, Hemne, Meldal, Hitra, Frøya,
Skaun, Rennebu og Rindal
kommune, NSF, Fagforbundet

Mentorordning
Trondheim kommune, NSF,
NTNU

Tverrfaglig veiledning
Trysil, Engerdal, Sør-Odal,
Kongsvinger, Høgskolen Innlandet

Morgendagens
sykepleiere
Sandnes, Strand
og Hjelmeland.
Samarbeidspartnere
er Universitetet i
Stavanger, NSF og KS
Rogaland

Flerkulturelt lederskap og
medarbeiderskap
Kongsberg kommune

Utviklingsverksted
Marker, Eidsberg, Sarpsborg, Fredrikstad, Moss,
Halden og Våler. Samarbeidspartnere er Høyskolen i
Østfold, NSF og Fagforbundet

Praksis, veiledning og undervisning
Arendal, Kristiansand,
Universitetet i Agder

Jobbvinnerpiloter
Les mer på jobbvinner.no og lik oss på Facebook

En nasjonal satsing

